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)DziennikdlaUrzędowy
sołtysa na obszarze wsi Biskupice Zabaryczne 4% wpływów zainkasowanych osobiście
b)Województwa
dla sołtysa
na obszarze wsi
Kaliskie
4% wpływów
zainkasowanych osobiście
Wielkopolskiego
NrKaliszkowice
132
– 14421
–
Poz. 2524, 2525
c)
dla sołtysa na obszarze wsi Kaliszkowice Ołobockie 4% wpływów zainkasowanych osobiście
zainkasowanych
osobiście
Miasta i Gminy
Mikstat.
d)wpływów
dla sołtysa
na obszarze wsi
Komorów 4% wpływów zainkasowanych
osobiście
e)
dla sołtysa na obszarze wsi Kotłów 4% wpływów zainkasowanych osobiście
f) §4. Wykonanie
dla sołtysa nauchwały
obszarze powierza
wsi Mikstat4% wpływów
osobiście
sięPustkowie
Burmistrzo§6.zainkasowanych
Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni
g)wi Miasta
dla sołtysa
na Mikstat.
obszarze wsi Przedborów 4% wpływów zainkasowanych
i Gminy
od ogłoszeniaosobiście
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta itwa
Gminy
Mikstat.
Wielkopolskiego
oraz podlega podaniu do pu§5. §5. Traci
Traci moc
nr XXVII/139/2009
Rady Miejskiej
w
Mikstacie
z dnia 11 sierpnia
2009 zwyczajowo
r. w sprawie zarządzenia
mocuchwała
uchwała
nr XXVII/139/2009
Rady
blicznej
wiadomości
w sposób
przyję- poboru w
drodze
inkasa,
wysokości
Miejskiej
w określenia
Mikstacieinkasentów
z dnia 11oraz
sierpnia
2009wynagrodzenia
r. w
ty. za inkaso należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego
zobowiązania
pieniężnegopoboru
na terenie
Miasta i inkasa,
Gminy Mikstat.
sprawie zarządzenia
w drodze
okre§6.
Uchwała
wchodzi
w
życie
po
upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego oraz
ślenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia
Przewodniczący
podlega
podaniu
do
publicznej
wiadomości
w
sposób
zwyczajowo
przyjęty.
za inkaso należności pieniężnych pobieranych w forRady Miejskiej

mie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Stanisław Roguszny
2525

(-) Stanisław Roguszny

UCHWAŁA Nr XXXVI/349/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
2525
UCHWAŁA Nr XXXVI/349/10 RADY MIEJSKIEJ
RAWICZ
z dniaGMINY
28 kwietnia
2010 r.
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Gminy Rawicz do przeprowadzenia wyboru Prew sprawie utworzenia obwodów głosowaniazydenta
na obszarze
Gminy Rawicz do
przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej
Rzeczypospolitej
Polskiej
Polskiej
Na podstawie art. 22 ust. 3-5 i art. 24 ust. 1 usta§1. Tworzy się następujące dodatkowe obwody
Na
art. 22
ust. 3-5 i1990
art. 24roku
ust. 1oustawy
z dniaPre27 września
1990 roku
wyborze Prezydentawyboru
Rzeczypospolitej
Polskiej (t.j.
wypodstawie
z dnia 27
września
wyborze
głosowania
dlao przeprowadzenia
PrezydenDz.U.
z
2000
r.
Nr
47,
poz.
544
z
póź.
zm.)
Rada
Miejska
Gminy
Rawicz
uchwala,
co
następuje:
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2000
ta Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się ich numery,
r. Nr 47, poz. 544 z póź. zm.) Rada Miejska Gminy
granice oraz siedziby obwodowych komisji zgodnie
§1.
się następujące
dodatkowe obwody głosowania zdlatabelą
przeprowadzenia
wyboru
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
RawiczTworzy
uchwala,
co następuje:
zamieszczoną
poniżej:
ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej:
Lp.

Nr
obwodu

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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