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UCHWAŁA Nr XLI/325/10 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce dla przeprowadzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej i wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej
Na podstawie art. 22 ust. 3,4 i 5 ustawy z dnia 27
września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku
Nr 47, poz. 554 ze zmianami) na wniosek Burmistrza Bojanowa Rada Miejska w Bojanowie uchwala
co następuje:
§1. 1. Tworzy się obwód głosowania Nr 7 dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca
2010 roku.
2. Granicami obwodu jest Pakówka Dom Pomocy
Społecznej.
3. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest
Dom Pomocy Społecznej w Pakówce Nr 42.

§2. Informację o numerze i granicach obwodu głosowania, oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, o której mowa w §1 podaje się do wiadomości
publicznej przez rozplakatowanie.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Stanisław Tomiczak
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UCHWAŁA Nr XXXVII/174/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta i Gminy Mikstat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 200, poz.
1683), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze
zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 o lasach (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze
zmianami) oraz art. 28 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.
926 ze zmianami) Rada Miejska w Mikstacie uchwala, co następuje:
§1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§2. Do poboru podatków rolnego, leśnego i od
nieruchomości upoważnia się
a) na terenie miasta – Urząd Miasta i Gminy Mikstat
b) na obszarze wsi Biskupice Zabaryczne sołtysa
Wandę Otwiaska
na obszarze wsi Kaliszkowice Kaliskie sołtysa Barbarę Rasiak

na obszarze wsi Kaliszkowice Ołobockie sołtysa
Romana Dombek
na obszarze wsi Komorów sołtysa Sławomira
Kmiecika
na obszarze wsi Kotłów sołtysa Wojciecha Matysiaka
na obszarze wsi Mikstat-Pustkowie sołtysa Renatę Kędzia
na obszarze wsi Przedborów sołtysa Mariana
Iwańskiego
§3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od zainkasowanych podatków w wysokości:
a) dla sołtysa na obszarze wsi Biskupice Zabaryczne 4% wpływów zainkasowanych osobiście
b) dla sołtysa na obszarze wsi Kaliszkowice Kaliskie 4% wpływów zainkasowanych osobiście
c) dla sołtysa na obszarze wsi Kaliszkowice Ołobockie 4% wpływów zainkasowanych osobiście
d) dla sołtysa na obszarze wsi Komorów 4% wpływów zainkasowanych osobiście
e) dla sołtysa na obszarze wsi Kotłów 4% wpływów zainkasowanych osobiście
f) dla sołtysa na obszarze wsi Mikstat- Pustkowie
4% wpływów zainkasowanych osobiście
g) dla sołtysa na obszarze wsi Przedborów 4%
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UCHWAŁA Nr XXXVI/349/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
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UCHWAŁA Nr XXXVI/349/10 RADY MIEJSKIEJ
RAWICZ
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2010 r.
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
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Nr
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1.

17

2.

18

3.

19

Granica obwodu
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z
o.o.
Zakład Karny w Rawicz

Zakład Karny w Rawicz

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
ul. Gen. Grota Roweckiego 6
tel. 065 -546-24-13
Zakład Karny w Rawiczu
ul.17 Stycznia 28
tel. 065-546-85-00
Zakład Karny w Rawiczu
ul.17 Stycznia 28
tel. 065-546-85-00

§2. §2. Wykonanie
Wykonanie uchwały
powierza
się Burmistrzowi
Gminy Rawicz.
uchwały
powierza
się Burmistrzo§3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlewi Gminy Rawicz.
ga ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
(-) Adam Aleksander
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