Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 225

– 22894 –

Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania
innych składników wynagrodzenia wynikających ze
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskie-

Poz. 3930, 3931

go z 2009 roku Nr 24, poz. 380).
§16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
(-) Zbigniew Kierzkowski

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 183. poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 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, Nr 247, poz. 1821 i z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr
1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572.
1)

3931
UCHWAŁA Nr XXXVIII/240/09 RADY MIASTA i GMINY DOLSK
z dnia 28 października 2009 r.
sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dolsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175,
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1281, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. Poz. 1458, z 2009
r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.
788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr
181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 154,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458)
Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:

cieli przedszkola, zatwierdzonych przez radę
pedagogiczną lub dyrektora przedszkola,
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo- rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zabawy plastyczne, taneczne, teatralne i inne,
rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające
ich potrzebę aktywności i zainteresowania,
4) wspieranie zdolności twórczych dzieci, w szczególności poprzez dodatkowe zajęcia z plastyki
oraz zajęcia taneczne,
5) realizacja programu dotyczącego wzajemnych
relacji: dziecko-rodzic – nauczyciel.

§1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Dolsk w zakresie
podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23
grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z
2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie.

§3.1. Odpłatność rodziców (opiekunów prawnych)
za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące zajęcia opiekuńczo
– wychowawcze i dydaktyczne wynosi:
a) 0,12% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów – za pierwszą godzinę przekraczającą realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego,
b) 0,04% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów
– za drugą i następną godzinę przekraczającą
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
2. W przypadku uczęszczania jednocześnie do
przedszkola w tym samym czasie więcej niż jednego dziecka (z danej rodziny) opłata określona §3
ust. 1 uchwały za drugie i następne dziecko zostaje
obniżona o 25%.

§2. Świadczeniami przekraczającymi podstawę
programową wychowania przedszkolnego mogą być:
1) realizacje programów i projektów edukacyjnych
– dodatkowych proponowanych przez nauczy-

§4. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat
miesięcznych, termin obowiązywania umowy oraz
warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami
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lub prawnymi opiekunami.

szkolach prowadzonych przez Gminę Dolsk.

§5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

§6. Traci moc uchwała nr XXVII/153/08 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przed-

Przewodniczący Rady
(-) Zbigniew Kierzkowski

3932
UCHWAŁA Nr XXXIV/191/2002 RADY GMINY W KUŚLINIE
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 1 13 poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181 poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr
223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art.
5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635 Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr
251, poz. 1847 z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116,
poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz.
1463) Rada Gminy w Kuślinie uchwala, co następuje:
§1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kuślin:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1
m2 powierzchni - 0,63 zł
b) pod jeziorami., zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha
powierzchni - 3,88 zł
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,22 zł
2) od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części – 0,55 zł
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków

lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,49 zł
c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,11 zł
d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,98 zł
e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych
budynków lub ich części w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,98 zł
3) od budowli ich wartość określoną na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - 2%
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kuślin.
§3. Traci moc uchwała Nr XXII/120/2008 Rady
Gminy w Kuślinie z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy w Kuślinie
(-) Konrad Stopierzyński

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/1G6/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
1

