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dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ nauczyciela ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych
godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê,
a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w
których nauczyciel nie realizuje zajêæ, w szczególnoci z
powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
6. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin

ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w
takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§11. Do wynagrodzenia za godziny doranych zastêpstw
stosuje siê odpowiednio §10.
Postanowienia koñcowe
§12. Projekt regulaminu zosta³ uzgodniony z w³aciwymi
organizacjami zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.
§13. Zmiany regulaminu nastêpuj¹ w formie w³aciwej
dla jego uchwalenia.
§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta W¹growca.
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) dr W³adys³aw Purczyñski
1)

Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007
r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 912.

2)

Dz.U. z 2006 r. Nr 43 poz. 293; z 2007 r. Nr 56 poz. 372;
z 2008 r. Nr 42 poz. 257.

4617
UCHWA£A Nr XXVI/150/08 RADY GMINY STRZA£KOWO
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu 1 kwintala ¿yta stanowi¹cego podstawê do naliczania podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 136 poz. 969 z pón. zm.) Rada
Gminy Strza³kowo uchwala, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê cenê skupu 1 kwintala ¿yta obliczon¹ wg
redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2008 roku ustalon¹ na podstawie Komunikatu Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego og³oszonego w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z kwoty
55,80 z³ do kwoty 46,64 z³.
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Kwota ta stanowi podstawê do naliczania podatku rolnego
na rok 2009.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Strza³kowo.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/133/08 Rady Gminy Strza³kowo z dnia 23 padziernika 2008 r. w sprawie obni¿enia ceny
skupu 1 kwintala ¿yta stanowi¹cego podstawê do naliczania
podatku rolnego (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 206 poz. 3360) oraz uchwa³a Nr XIII/66/

07 Rady Gminy Strza³kowo z dnia 25 padziernika 2007 r. w
sprawie obni¿enia ceny skupu 1 kwintala ¿yta stanowi¹cego
podstawê do naliczania podatku rolnego (Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego z 2007 r. Nr 193 poz. 4294).
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) W³odzimierz Musielak
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UCHWA£A Nr XX/164/08 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr
62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271,
Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.
Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Dz.U. Nr
116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. Nr 175,
poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz.
1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974,
Dz.U. Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) art.
6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Dz.U. Nr
220, poz. 1601, Dz.U. Nr 225, poz. 1635, Dz.U. Nr 249, poz.
1828, Dz.U. Nr 251, poz. 1847, Dz.U. Nr 245, poz. 1775, Dz.U.
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Dz.U. Nr 116, poz. 730), Rada Miejska
w Sompolnie uchwala, co nastêpuje:

3) pozosta³ych zrekultywowanych o kierunku rolnym i
u¿ytkowanych rolniczo, figuruj¹cych w ewidencji gruntów jako tereny ró¿ne
- od powierzchni do 350.000 m2  0,04 z³ od 1 m2
powierzchni,
- od nadwy¿ki powierzchni powy¿ej 350.000 m2 - 0,37
z³ od 1 m2 powierzchni
4) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego:
- od powierzchni do 5.000 m2 - 0,18 z³ od 1 m2
powierzchni,
- od nadwy¿ki powierzchni powy¿ej 5.000 m2  0,37
z³ od 1 m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich czêci:

§1. Roczna stawka podatku od nieruchomoci wynosi:
1. od gruntów:

1) mieszkalnych lub ich czêci  0,42 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 z³ od 1 m2 powierzchni

2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  19,81 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,90 z³ od 1 ha powierzchni,

3) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych

