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grupa  stypendium do 200% wysokoci z uwzglêdnieniem §10

¿szej ni¿ okrela to ust. 3 ustala siê jednakow¹ wysokoæ dla
wszystkich grup w wysokoci do 200%.

II grupa  stypendium do 100% wysokoci z uwzglêdnieniem §10

6. Pierwszeñstwo w otrzymaniu wiadczeñ, o których
mowa w niniejszym regulaminie maj¹:

III i IV grupa  stypendium 80% .

a) uprawnieni posiadaj¹cy najni¿szy dochód miesiêczny na
cz³onka rodziny,

4. W przypadku, gdy otrzymana dotacja celowa na dany
rok kalendarzowy nie wystarczy na przyznanie wiadczeñ
pomocy materialnej o charakterze socjalnym wszystkim
uprawnionym do jej otrzymania zgodnie z ust. 2 i 3  ustala
siê jednakow¹ wysokoæ w/w pomocy w wysokoci 80%
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28
listopada 2003 roku o wiadczeniach rodzinnych.(Dz.U. z
2006 r., Nr 130, poz. 903).

b) uprawnieni korzystaj¹cy ze wiadczeñ pomocy spo³ecznej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi £ob¿enicy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2008 roku.

5. W przypadku, gdy otrzymana dotacja pozwala na
przyznanie wiadczeñ pomocy materialnej w wysokoci wy-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Edward Starszak

4685
UCHWA£A Nr 127/XX/08 RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie: stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ z tego podatku
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 z póniejszymi
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od
nieruchomoci w wysokoci:
1. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,68 z³ od 1 m2 powierzchni

2. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych 0,45 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 17,60 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
 8,94 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,92 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej
e) pozosta³ych:

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,76 z³ od 1 ha powierzchni

-

budynki gospodarcze  3,46 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,19 z³ od 1 m2 powierzchni

-

budynki wykorzystywane na potrzeby letniskowe okrelone w pozwoleniu na budowê - 6,54 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej
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pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 4,31 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej

3. od budowli
a) zwi¹zanych z zaopatrzeniem mieszkañców gminy w
wodê i odprowadzaniem cieków-1% ich wartoci
okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy,
b) od pozosta³ych budowli - 2% ich wartoci okrelonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy .
§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. budynki, budowle i grunty wykorzystywane w celu bezpieczeñstwa publicznego i ochronie przeciwpo¿arowej z
wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej

2. budynki, budowle i grunty wykorzystywane w celu dzia³alnoci kulturalnej i pomocy spo³ecznej z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§3. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Brzeziny Nr 72/XII/07
z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie:stawek podatku od
nieruchomoci oraz zwolnieñ z tego podatku (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2007 r. Nr
212, poz. 5102) oraz uchwa³a Nr 81/XIII/07 Rady Gminy
Brzeziny z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwa³y
Nr 72/XII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2007 r. w
sprawie: stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ z
tego podatku (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.02.2008 r. Nr 18, poz .391)
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brzeziny
(-) Zbigniew S³odowy
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UCHWA£A Nr 128/XX/08 RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia stawek op³aty targowej oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r, Nr 121, poz. 844 z póniejszymi
zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci dziennych stawek
op³aty targowej od sprzeda¿y obowi¹zuj¹ce w dzieñ targowy
tj. wtorek ka¿dego tygodnia
a) od sprzeda¿y z samochodu osobowego -

7,00 z³

b) od sprzeda¿y z samochodu osobowo-ciê¿arowego (¿uk,
tarpan, nysa) 8,00 z³
c) od sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego -

9,00 z³

d) od sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego z przyczep¹ 17,00 z³
e) od sprzeda¿y z ci¹gnika z przyczep¹ -

7,00 z³

f) od sprzeda¿y z ci¹gnika z dwoma przyczepami - 10,00 z³
g) od sprzeda¿y ze stolika -

8,00 z³

h) od sprzeda¿y towarów wy³o¿onych na placu -

6,00 z³

i) od sprzeda¿y z rêki, koszyka, skrzynki -

2,50 z³

2.

W pozosta³e dni tygodnia dzienna stawka wynosi:

a) od wymienionych w ust. 1 lit.a-h rodzajów sprzeda¿y - 3,00 z³
b) od wymienionego w ust. 1 lit. i rodzaju sprzeda¿y - 2,50 z³
§2. Pobór op³aty targowej bêdzie nastêpowa³ w drodze
inkasa
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

