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4195
UCHWA£A Nr XVIII/170/04 RADY GMINY W PRZYGODZICACH
z dnia 30 wrzenia 2004 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowoci Wysocko Ma³e
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy
Przygodzice uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. W miejscowoci Wysocko Ma³e zmienia siê nazwê
obecnej ulicy Koziej, biegn¹cej od ulicy Jankowskiej w Wysocku Ma³ym w kierunku ulicy Bursztynowej w Przygodzicach
i nadaje siê now¹ nazwê: ulica Bursztynowa.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Czes³aw Noskowicz

4196
UCHWA£A Nr 149/04 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE
z dnia 26 padziernika 2004 r.
w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku rolnego, podatku lenego i podatku od nieruchomoci w drodze inkasa,
okrelenia inkasentów, wysokoci wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu p³atnoci dla inkasentów
Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3 z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272
Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681 z 2001 r., Nr 81,
poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, oraz z 2003 r., Nr 110,
poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U Nr 200, poz. 1682
i Nr 216, poz. 1826) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku
Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr
110, poz. 1039, Nr 188, poz. 840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203,
poz. 1966, M P Nr 53, poz. 804, z 2004 r., Nr 92, poz. 880 i 884,
Nr 96 poz. 959, i Nr 123 poz. 1291)oraz art. 47 §4a ustawy z
dnia 19 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,
poz. 926, Nr 160 poz. 926, M P 98, poz. 394, Dz.U. z 1998 r.,
Nr 106, poz. 668, Dz.U. z 1999 r. Nr 11 poz. 95, M P z 1999
r., Nr 28, poz. 434, M P z 2000 r., Nr 24, poz. 509, Dz.U. .z 2000
r. Nr 94, poz. 1037 Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr
122, poz. 1315 z 2001 r., Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr
42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz.
1452, M P Nr 27, poz. 446 z 2002 r., Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 z 2003 r., Nr

130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660, Nr 228,
poz. 2255 i 2256, M P Nr 42, poz.. 631 z 2004 r., Nr 29, poz.
257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 116,
poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz.
1546, Nr 162, poz. 1692, Nr 173, poz. 1808) Rada Miejska
w K³odawie uchwala co nastêpuje:
§1. Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa od osób fizycznych nastêpuj¹cych podatków:
1. podatku rolnego,
2. podatku lenego,
3. podatku od nieruchomoci.
§2. 1. Inkasentami podatków, o których mowa w §1 na
terenie wiejskim s¹ so³tysi w danym so³ectwie.
2. Okrela siê wynagrodzenie dla inkasentów na terenie
wiejskim w wysokoci 6% od wielkoci zainkasowanych osobicie kwot podatków z so³ectw.
§3. 1. Inkasentem podatków, o którym mowa w §1 na
terenie miasta K³odawa jest Pan Zdzis³aw Kwiatkowski.
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2. Dla inkasenta na terenie miasta okrela siê wynagrodzenie w wysokoci 3,5% od wielkoci zainkasowanych osobicie kwot podatków z miasta K³odawa.
§4. Wyznacza siê trzydniowy termin p³atnoci dla inkasentów liczony od ostatniego dnia, w którym zgodnie
z przepisami prawa podatkowego wp³ata podatkowa powinna
nast¹piæ.

Poz. 4196, 4197

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi K³odawy.
§7. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Biuletynie informacyjnym Burmistrza K³odawy.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§5. Traci moc uchwa³a Nr 169/1996 Rady Miejskiej
w K³odawie z dnia 14 lutego 1996 roku w sprawie poboru
w drodze inkasa ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego i podatku od nieruchomoci od osób fizycznych zmieniona uchwa³¹
nr 262/2001 Rady Miejskiej w K³odawie z dnia 27 lutego 2001
roku.

Przewodnicz¹cy Rady
() Tadeusz £ojewski

4197
UCHWA£A Nr XVII/112/04 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 27 padziernika 2004 r.
w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny nabycia lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Dobrzyca,
nabywanych w trybie bezprzetargowym, dotychczasowym najemcom tych lokali
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 roku - z póniejszymi zmianami) oraz art. 68 ust. 1 pkt
7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (j. t. Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.  z póniejszymi
zmianami) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie przez Wójta Gminy
Dobrzyca bonifikat przy sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym
lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Dobrzyca
wg nastêpuj¹cych zasad:
1) przy zap³acie ca³ej nale¿noci przed zawarciem aktu notarialnego - do 75% nale¿noci dla wszystkich lokali,
2) przy zap³acie nale¿noci w ratach - do 50% nale¿noci dla
wszystkich lokali.

§2. Przy zap³acie nale¿noci w ratach ustala siê pierwsz¹
wp³atê wnoszon¹ przed zawarciem aktu notarialnego w wysokoci 20% ceny lokalu.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XI/66/03 Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad udzielania
bonifikat od ceny nabycia lokali mieszkalnych stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Dobrzyca, nabywanych w trybie bezprzetargowym, dotychczasowym najemcom tych lokali.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Szóstak
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4198
UCHWA£A Nr XXIV/118/2004 RADY GMINY W BARANOWIE
z dnia 28 padziernika 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Baranowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1598), w zwi¹zku. z art. 110 ust.
1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
Nr 64, poz. 593, z póniejszymi zmianami) Rada Gminy
Baranów uchwala, co nastêpuje:

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Baranów.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Anna Brust

§1. Przyjmuje siê Statut Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Baranowie w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2. Uchyla siê Statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Baranowie Uchwa³a Nr XXXVI/212/2002 Rady Gminy
z dnia 27 marca 2002 roku.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIV/118/04
Rady Gminy Baranów
z dnia 28 padziernika 2004 r.

STATUT GMINNEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W BARANOWIE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Baranowie,
zwany dalej Orodkiem, dzia³a na zasadach okrelonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa, a w szczególnoci na
podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z póniejszymi
zmianami),
4) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póniejszymi
zmianami),
5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póniejszymi
zmianami),
6) innych ustaw okrelaj¹cych zadania gminy z zakresu pomocy spo³ecznej,
7) przepisów ogólnych dotycz¹cych jednostek bud¿etowych
oraz samorz¹dów terytorialnych,

8) kodeksu pracy,
9) uchwa³y Nr XII/59/90 Gminnej Rady Narodowej w Baranowie z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powo³ania Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Baranowie,
10) niniejszego statutu.
ROZDZIA£ II
Organizacja Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
§2. 1. Orodek dzia³a na terenie gminy wiejskiej Baranów
i jest jej jednostk¹ organizacyjn¹.
2. Orodek jest samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹ 
bud¿etow¹ Gminy nie posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej.
3. Dzia³alnoæ Orodka Pomocy Spo³ecznej jest finansowana:
a) z bud¿etu Gminy,
b) z bud¿etu Pañstwa,
c) ze rodków pozabud¿etowych.
4. Orodek posiada siedzibê w Baranowie, przy ulicy
Rynek 21.
5. Podstawê gospodarki finansowej Orodka stanowi
plan finansowy opracowywany na ka¿dy rok finansowy.
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6. Orodek prowadzi rachunkowoæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy prawne i sporz¹dza na ich podstawie
sprawozdawczoæ finansow¹.
7. Orodek mo¿e pozyskiwaæ rodki finansowe oraz otrzymaæ pomoc rzeczow¹ z innych róde³ zgodnie z przepisami
prawa.
§3. 1. Orodkiem kieruje odpowiedzialny za ca³okszta³t
pracy Kierownik, który upowa¿niony jest do reprezentowania
Orodka na zewn¹trz.
2. Kierownika Orodka powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy
Baranów.
3. Kierownik dzia³aj¹c na podstawie upowa¿nienia Wójta Gminy Baranów wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadañ zleconych, decyzje administracyjne
w celu wykonywania zadañ w³asnych gminy oraz w³asnych
o charakterze obowi¹zkowym.
4. Kierownik Orodka sk³ada Radzie Gminy Baranów
w terminie do 30-go marca za poprzedni rok sprawozdanie
z rocznej dzia³alnoci oraz przedstawia potrzeby w zakresie
pomocy spo³ecznej.
5. W czasie nieobecnoci Kierownika Orodka z powodu
choroby, urlopu lub innych przyczyn, czynnoci nale¿¹ce do
Kierownika wykonuje pracownik socjalny Orodka na podstawie upowa¿nienia Wójta Gminy Baranów.
§4. 1. Szczegó³ow¹ organizacjê i zakres dzia³ania komórek organizacyjnych oraz zakres zadañ, uprawnieñ i obowi¹zków pracowników w nich zatrudnionych okrela Regulamin
Organizacyjny nadawany przez kierownika GOPS.
2. Kierownik Orodka, stosownie do potrzeb, mo¿e tworzyæ komórki organizacyjne lub stanowiska pracy.
§5. 1. Orodek jest zak³adem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2.

Pracodawc¹ dla pracowników Orodka jest Kierownik.

3. Prawa i obowi¹zki pracowników zatrudnionych
w Orodku reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1593 z póniejszymi zmianami), ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593
z póniejszymi zmianami) oraz Kodeksu pracy, a w zakresie
wynagrodzeñ  przepisy rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania
i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708
z póniejszymi zmianami).
4. Zasady pracy poszczególnych stanowisk normuje
i okrela Regulamin pracy Orodka nadawany przez kierownika GOPS.
5.

Orodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej o brzmieniu:

Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Baranowie
ul. Rynek 21, 63-604 Baranów
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ROZDZIA£ III
Podstawowe cele i zadania Orodka
§6. Orodek realizuje zadania w³asne, w³asne o charakterze obowi¹zkowym i zlecone z zakresu administracji rz¹dowej,
wynikaj¹ce z ustawy o pomocy spo³ecznej.
§7. 1. Do zadañ w³asnych nale¿¹ m. innymi:
a) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celowych,
b) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz pomocy
w naturze,
c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
spo³ecznej i orodkach wsparcia o zasiêgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki,
d) podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów os³onowych.
2. Do zadañ w³asnych o charakterze obowi¹zkowym
nale¿¹ m. innymi:
a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem
programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
b) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy
spo³ecznej,
c) udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym,
d) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,
e) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych,
f) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
g) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków na wiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu i mo¿liwoci uzyskania wiadczeñ na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia,
h) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredytowanego,
i) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
za osobê, która zrezygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku
z koniecznoci¹ sprawowania bezporedniej, osobistej
opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko chorym cz³onkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkuj¹cymi matk¹, ojcem
lub rodzeñstwem,
j) praca socjalna,
k) organizowanie i wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wy³¹czeniem

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4198

 16858 

specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
l) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuñczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
m)tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹,
n) do¿ywianie dzieci,
o) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
p) kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie
odp³atnoci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu,

4. Wójt Gminy mo¿e zleciæ Orodkowi prowadzenie ca³ej
procedury przyznawania wiadczeñ rodzinnych dla mieszkañców gminy.
§8. Orodek realizuje inne zadania z zakresu pomocy spo³ecznej okrelone przez Radê Gminy w oparciu o rozeznane
potrzeby mieszkañców Baranowa, opracowuj¹c i wdra¿aj¹c
lokalne programy pomocy spo³ecznej.
§9. Orodek realizuje swoje zadania wspó³dzia³aj¹c z jednostkami samorz¹du terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami spo³ecznymi, Kocio³em Katolickim, innymi kocio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami
oraz osobami fizycznymi.
§10. Kierownik Orodka ma prawo:

q) sporz¹dzanie sprawozdawczoci oraz przekazywanie jej
w³aciwemu wojewodzie, równie¿ w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu informatycznego,

1) wystêpowaæ z powództwem w sprawach cywilnych,

r) utworzenie i utrzymywanie orodka pomocy spo³ecznej,
w tym zapewnienie rodków na wynagrodzenia pracowników.

3) zaskar¿aæ orzeczenia s¹dowe, od których s³u¿y rodek
odwo³awczy.

3. Do zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
realizowanych przez Orodek nale¿¹ m. innymi:
a) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych,
b) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
c) organizowanie i wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
d) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹,

2) braæ udzia³ i sk³adaæ wnioski w postêpowaniu s¹dowym,

ROZDZIA£ IV
Nadzór i kontrola
§11. Realizuj¹c zadania z zakresu pomocy spo³ecznej pracownicy Orodka kieruj¹ siê zasad¹ ochrony dóbr osobistych
osób korzystaj¹cych ze wiadczeñ stosuj¹c siê w tym zakresie
do postanowieñ ustawy o ochronie danych osobowych,
o której mowa w §1 pkt 5.
§12. Organy Gminy sprawuj¹ kontrolê i nadzór nad dzia³alnoci¹ Orodka w sposób i w trybie okrelonym w przepisach prawa.

e) prowadzenie i rozwój infrastruktury rodowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

§13. Wojewoda sprawuje nadzór nad dzia³alnoci¹ Orodka, w zakresie okrelonym w przepisach prawa.

f) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê poziomu
¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§14. Zmiany w Statucie Orodka dokonywane s¹ w trybie
w³aciwym dla jego uchwalenia.
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4199
UCHWA£A Nr XVII/101/04 RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 28 padziernika 2004 r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Sieroszewicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami)oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze
zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1. W statucie Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Sieroszewicach stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr VI/
43/2003 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25.06.2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Sieroszewicach wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. §1 ust. 2 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
Nr 64, poz. 593 ze zmianami)

e) wiadczenie pracy socjalnej  dzia³alnoci skierowanej
na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
rodowiskach spo³ecznych,
f) ustalanie uprawnieñ, przyznawanie i organizowanie
us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania w tym
specjalistycznych przys³uguj¹cych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
g) kierowanie i ponoszenie kosztów za pobyt mieszkañca
w domu pomocy spo³ecznej,
h) ustalanie uprawnieñ, przyznawanie i organizowanie
pomocy dla dzieci w formie do¿ywiania,
i)

sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy i sprawozdawczoci w zakresie pomocy spo³ecznej.

j)

opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki
i opieki nad matk¹ i dzieckiem, rozwi¹zywania programów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2. w §1 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami)
2. w §1 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 ze zmianami)
4. w §2 ust. 1 po wyrazach realizowanych przez gminê
dodaje siê wyrazy o treci:
oraz wiadczeñ rodzinnych

k) przyznawanie i wyp³acanie dodatków mieszkaniowych,
l)

przyznawanie i wyp³acanie wiadczeñ rodzinnych,

³)

utworzenie i utrzymanie orodka pomocy spo³ecznej,
zapewnienie rodków na wynagrodzenia i warunków
realizacji powy¿szych zadañ.

5. §4 ust. 2 pkt a. otrzymuje brzmienie:

8. w §4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celowych

Do zadañ zleconych orodka nale¿¹ w szczególnoci:

6. §4 ust. 2 pkt b. skrela siê.

a) ustalanie uprawnieñ, przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków
sta³ych, sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne, zasi³ków
celowych na pokrycie wydatków zwi¹zanych z klêsk¹
¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹,

7. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
a) ustalanie uprawnieñ, przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych, zasi³ków okresowych, zasi³ków celowych na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku
zdarzenia losowego, zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków na wiadczenia zdrowotne osobom, które
nie maj¹ mo¿liwoci uzyskania wiadczeñ na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zasi³ków celowych w formie biletu kredytowego,
b) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych w przepisach o Narodowym Funduszu Zdrowia
oraz sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
c) sprawienie pogrzebu,
d) ustalanie uprawnieñ, przyznawanie i organizowanie
schronienia, posi³ku, niezbêdnego ubrania osobom
tego pozbawionym,

b) ustalanie uprawnieñ, przyznawanie i organizowanie us³ug
opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
c) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy maj¹cych na celu ochronê poziomu ¿ycia oraz
specjalistyczne wsparcie osób rodzin i grup spo³ecznych,
d) zapewnienie rodków na realizacjê i obs³ugê wymienionych zadañ.
9. §7 otrzymuje brzmienie:
decyzje administracyjne z zakresu pomocy spo³ecznej oraz
wiadczeñ rodzinnych wydaje upowa¿niony przez Wójta
Gminy Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej. Decyzje
mo¿e wydawaæ inna osoba upowa¿niona przez Wójta
Gminy na wniosek Kierownika Orodka Pomocy Spo³ecznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4199, 4200

 16860 

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Sieroszewice.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Arkadiusz Wojtczak

4200
UCHWA£A Nr XVII/102/04 RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 28 padziernika 2004 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na wiadczenia z pomocy spo³ecznej bêd¹cych w zakresie zadañ w³asnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze
zmianami) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:

§2. 1. Wydatki na wiadczenia podlegaj¹ zwrotowi
w ca³oci je¿eli dochód na osobê samotnie gospodaruj¹c¹
oraz na osobê w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa w §1.

§1. 1. Wydatki na:
- pomoc rzeczow¹,
- zasi³ki okresowe,
- zasi³ki celowe,
przyznane pod warunkiem zwrotu zwane dalej wydatkami na
wiadczenia podlegaj¹ zwrotowi na zasadach okrelonych
w niniejszej uchwale.

'

2. Wydatki na wiadczenia przyznane pod warunkiem
zwrotu, podlegaj¹ zwrotowi w czêci lub w ca³oci, je¿eli
dochód na osobê w rodzinie osoby zobowi¹zanej do zwrotu
przekracza kwotê kryterium dochodowego okrelonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.




 
 
 



 






 
 
 

§3. Wydatki na wiadczenia w postaci jednego gor¹cego
posi³ku dziennie przyznane zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy
o pomocy spo³ecznej dzieciom i m³odzie¿y w okresie nauki
w szkole, gmina pokrywa w ca³oci, je¿eli dochód na osobê
w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego
okrelonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.
W przypadku uzyskania dochodu na osobê w rodzinie 151%
- 200% wy¿ej okrelonego kryterium, gmina pokrywa 50%
ceny przyznanego posi³ku na przyznane wiadczenie.

2. Wydatki na wiadczenia podlegaj¹ zwrotowi w czêci
zale¿nej od wysokoci dochodu na osobê w rodzinie, zgodnie
z nastêpuj¹cymi zasadami:

&





 



 






§4. 1. Zwrot wydatków na wiadczenie jest dokonywane
poprzez wp³atê nale¿noci w kasie lub na rachunek wskazany
przez Orodek Pomocy Spo³ecznej.
2. Zwrot wydatków rozpoczyna siê po 2 miesi¹cach od
daty przyznania wiadczenia.
3. Za dzieñ sp³aty uwa¿a siê dzieñ wp³aty w kasie lub na
rachunek wskazany przez Orodek Pomocy Spo³ecznej.
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§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Sieroszewice.
§6. Traci moc uchwa³a Nr XXVII/154/2001 Rady Gminy
Sieroszewice z dnia 29.06.2001 r. w sprawie zwrotu wydatków
przeznaczonych na wiadczenia przyznane w ramach zadañ
w³asnych gminy w odniesieniu do do¿ywiania uczniów.

§7. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od opublikowania.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Arkadiusz Wojtczak

4201
UCHWA£A Nr XVII/103/04 RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 28 padziernika 2004 r.
w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze oraz szczegó³owych warunków czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at,
jak równie¿ tryb ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze
zmianami) Rada Gminy Uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Us³ugi opiekuñcze wiadczone s¹ w miejscu zamieszkania osoby wymagaj¹cej pomocy.
2. Us³ugi opiekuñcze w pierwszej kolejnoci wiadczone
s¹ osobie samotnej, która ze wzglêdu na wiek, chorobê lub
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób w czynnociach ¿ycia codziennego.
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3. Koszt jednej godziny us³ugi w danym roku ustala
Kierownik Orodka w oparciu o poniesione koszty na ten
rodzaj us³ug oraz iloæ osób korzystaj¹cych z us³ug w roku
ubieg³ym.
§3. Op³aty za us³ugi opiekuñcze wnosi siê do kasy lub na
rachunek wskazany przez Orodek Pomocy Spo³ecznej

3. Us³ugi opiekuñcze wiadczone s¹ osobie w rodzinie
i wymagaj¹cych pomocy innych osób, a rodzina nie jest
wstanie tej pomocy udzieliæ.
§2. 1. Us³ugi opiekuñcze wiadczone s¹ w miejscu zamieszkania osoby nieodp³atnie dla osób, których dochód nie
przekracza kryteriów dochodowych okrelonych w art. 8 ust.
1 ustawy o pomocy spo³ecznej.
2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe okrelone w art. 8 ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
odp³atnoci:
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w terminie do dnia 10 nastêpnego miesi¹ca po miesi¹cu
wykonania us³ugi.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Sieroszewice.
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§5. Traci moc uchwa³a Nr XXI/100/97 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie odp³atnoci za
us³ugi opiekuñcze.

§6. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od opublikowania.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Arkadiusz Wojtczak

4202
UCHWA£A Nr XXXII/207/2004 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE
z dnia 5 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych ich najemcom w budynkach stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Trzemeszno, po³o¿onych na terenie miejskim i wiejskim
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 litera a ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 34 ust.
1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1, 1a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 46 poz. 543 ze zmianami) oraz art.
2 i art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o w³asnoci lokali
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zmianami)
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Okrela siê zasady sprzeda¿y lokali mieszkalnych
stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Trzemeszno, wraz z ich udzia³em w prawie u¿ytkowania wieczystego lub w³asnoci gruntu
zabudowanego budynkiem na rzecz dotychczasowych najemców tych mieszkañ.
2. Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabyciu lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcom tych lokali.
§2. Sprzeda¿y podlegaj¹ samodzielne lokale mieszkalne
dla których ustanawia siê odrêbn¹ w³asnoæ  w myl ustawy
o w³asnoci lokali.
§3. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w budynkach w³asnych Gminy ustala Burmistrz Miasta
i Gminy Trzemeszno. Sporz¹dzony wykaz podlega og³oszeniu
w siedzibie Urzêdu i w gazetce lokalnej.
§4. 1. W celu nabycia lokalu mieszkalnego najemca sk³ada wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy o sprzeda¿ zajmowanego lokalu, do którego posiada tytu³ prawny, a najem
zosta³ nawi¹zany na czas nieoznaczony i nie zalega z zap³at¹
czynszu oraz innych op³at z tytu³u u¿ytkowania mieszkania.
2. Nabywca ponosi koszty szacowania lokalu przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
§5. Cenê lokalu mieszkalnego stanowi wartoæ lokalu
okrelona przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.

*§6. Najemcy nabywaj¹cy lokale mieszkalne mog¹ na
z³o¿ony indywidualnie wniosek ubiegaæ siê o:
- udzielenie bonifikaty. Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno mo¿e udzieliæ bonifikatê, za zgod¹ Rady Miejskiej
w Trzemesznie.
- roz³o¿enie ceny sprzeda¿y na raty, na podstawie przepisów art. 70 cyt. wy¿ej ustawy.
Niesp³acona czêæ ceny podlega oprocentowaniu i zabezpieczeniu hipotecznemu.
- pomniejszenie wartoci lokalu okrelonej przez rzeczoznawcê o kwotê kaucji, wniesionej przez najemcê wg
przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego.
§7. Ustala siê pierwsz¹ op³atê za u¿ytkowanie wieczyste
gruntu przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych w wysokoci 25%
ceny gruntu.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.
§9. Trac¹ moc uchwa³y:
1) Nr XXIV/132/1996 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28
czerwca 1996 roku w sprawie sprzeda¿y lokali i budynków
stanowi¹cych mienie komunalne, zlokalizowanych na terenie miasta Trzemeszna.
2) Nr XLVII/247/98 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29
maja 1998 roku w sprawie: przyznania pierwszeñstwa
w nabywaniu lokali.
3) Nr XV/103/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 23
padziernika 2003 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty
przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach w³asnych Gminy, po³o¿onych na terenie miasta i gminy
Trzemeszno.
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§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Dereziñski

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr
PN.II - 0911-312/2004 z dnia 13.12.2004 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ uchwa³y Nr XXXII/207/2004 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 5 listopada 2004 r. w czêci obejmuj¹cej treæ §6, ze wzglêdu na istotne naruszenie prawa.

4203
UCHWA£A Nr XXXII/208/2004 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE
z dnia 5 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 21 czerwca
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.
733 z pón. zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zmianami) uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, w za³¹czniku Nr
1 stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§3. Trac¹ moc Uchwa³y Nr:
- VIII/52/95 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 stycznia
1995 r.,
- XXV/139/96 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 sierpnia 1996 r.,
- XXVIII/149/96 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 5
grudnia 1996 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Dereziñski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXII/208/2004
Rady Miejskiej w Trzemeszna
z dnia 5 listopada 2004 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZ¥CYCH W SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINNEGO
ROZDZIA£ I
Postanowienie ogólne
§1. 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
a) Ustawie bez bli¿szego okrelenia - rozumie siê przez to
ustawê z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 z pón. zmian.)
b) Wynajmuj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Trzemeszno.

c) Mieszkaniowym zasobie gminy - nale¿y przez to rozumieæ
lokale stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Trzemeszno
d) Trudnych warunkach mieszkaniowych - nale¿y przez to
rozumieæ przebywanie w pomieszczeniach nie nadaj¹cych
siê na sta³y pobyt ludzi lub w lokalach, gdzie na jedn¹
osobê uprawnion¹ przypada:
-

mniej ni¿ 5 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach wieloosobowych,

-

mniej ni¿ 6 m2 powierzchni mieszkaniowej w gospodarstwach dwuosobowych,
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osoby samotne, których dochód miesiêczny nie przekracza 75% najni¿szej emerytury w trzech ostatnich
pe³nych miesi¹cach poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku,
rodziny, których miesiêczny dochód w przeliczeniu na
jedn¹ osobê nie przekracza 50% najni¿szej emerytury
w trzech ostatnich pe³nych miesi¹cach poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku,

f) Dochód  nale¿y przez to rozumieæ wszelkie przychody po
odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okrelonych w przepisach o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, chyba ¿e zosta³y ju¿ zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie
wlicza siê dodatków dla sierot zupe³nych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej oraz jednorazowych wiadczeñ pieniê¿nych.
g) Lokalu socjalnym - nale¿y przez to rozumieæ lokal nadaj¹cy siê do zamieszkiwania ze wzglêdu na wyposa¿enie
i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na cz³onka gospodarstwa domowego najemcy nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal
ten mo¿e byæ o obni¿onym standardzie.
2. Zasób mieszkaniowy gminy jest przeznaczony dla
osób i rodzin spe³niaj¹cych warunki do zawarcia umowy na
wynajem:
a) lokalu mieszkalnego,
b) lokalu zamiennego,
c) lokalu socjalnego.
3. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
ROZDZIA£ II

ROZDZIA£ III
Lokale mieszkalne
§3. O lokal mieszkalny mo¿e siê ubiegaæ osoba spe³niaj¹ca przynajmniej jeden z warunków:
1. znajduje siê na gminnej licie mieszkaniowej,
2. spe³nia wymogi do lokalu zamiennego,
3. zajmuje lokal nie maj¹cy statusu lokalu mieszkalnego,
4. zajmuje dotychczas czêæ lokalu wspólnego, je¿eli zostanie zwolniona jego czêæ,
5. mieszka w lokalu komunalnym przeznaczonym do remontu lub w budynku przeznaczonym do modernizacji, przy
czym zawarcie umowy nastêpuje na czas trwania modernizacji lub na czas nieokrelony w zale¿noci od póniejszego przeznaczenia lokalu lub budynku,
6. przeka¿e do dyspozycji gminy zajmowany lokal w zamian
za inny,
7. dokona dobrowolnej zamiany mieszkañ.
§4. 1. Tworzy siê rejestr potrzeb mieszkaniowych obejmuj¹cy osoby ubiegaj¹ce siê o lokal komunalny.
2. Rejestr potrzeb mieszkaniowych jest rejestrem jawnym i podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta i Gminy Trzemeszno.
3. Lista lokali mieszkalnych i lokali socjalnych s¹ listami
jawnymi i podlegaj¹ wywieszeni na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta i Gminy Trzemeszno.
4. Jawnoæ rejestru i list mieszkaniowych ma na celu
realizacjê kontroli spo³ecznej.
§5. 1. Tworzy siê gminn¹ listê mieszkaniow¹ wed³ug terminu z³o¿enia wniosku o mieszkanie.
2. O wpis na gminn¹ listê mieszkaniow¹ mog¹ siê
ubiegaæ osoby i rodziny które pozostaj¹ w trudnych warunkach:
a) mieszkaniowych:
-

które utraci³y mieszkania wskutek klêski ¿ywio³owej,
katastrofy lub po¿aru, przy czym zawarcie umowy
najmu nastêpuje na czas trwania remontu zniszczonego lokalu lub na czas nieokrelony w sytuacji ca³kowitego jego zniszczenia,

-

zajmuj¹ lokale mieszkalne w budynkach przeznaczonych
do rozbiórki. Koniecznoæ opró¿nienia lokalu w takim
przypadku stwierdza organ nadzoru budowlanego,

-

opuszczaj¹cymi Domy Dziecka, rodzinne Domy Dziecka, placówki opiekuñcze, rodziny zastêpcze, w wyniku
osi¹gniêcia pe³noletnoci pozbawionymi mo¿liwoci
zamieszkiwania w swoich rodzinnych domach,

-

naby³y prawo do lokalu na podstawie orzeczenia s¹dowego.

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych
§2. 1. Gmina Trzemeszno gospodaruje swoim zasobem
mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkañcom
posiadaj¹cym sta³e zameldowanie na terenie miasta lub
gminy Trzemeszno.
2. W wyj¹tkowych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy
Trzemeszno, mo¿e udzieliæ zgody na zawarcie umowy najmu
z innymi osobami ni¿ okrelone w ust. 1 o ile jest to uzasadnione zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego lub interesem spo³ecznoci lokalnej.

b) materialnych:
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w kwartale poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku, osi¹gaj¹ dochody okrelone w §1 ust. 1 lit. e nie przekraczaj¹ce 100%
najni¿szej emerytury na cz³onka rodziny w gospodarstwach
wieloosobowych, natomiast w gospodarstwach jednoosobowych 150% najni¿szej emerytury Ponadto rzeczywista sytuacja maj¹tkowa musi odpowiadaæ udokumentowanej wysokoci dochodów.
*3. O wpisie na listê, przy uwzglêdnieniu zasad okrelonych w niniejszym za³¹czniku do uchwa³y, decyduje Komisja
Mieszkaniowa, któr¹ powo³uje Rada Miejska w Trzemesznie
w sk³adzie:

c) opuci³y Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka, rodziny
zastêpcze w wyniku osi¹gniêcia pe³noletnoci zosta³y pozbawione mo¿liwoci zamieszkiwania w swoich rodzinnych domach.
d) znajduj¹ siê w niedostatku.
e) osoby które nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych - rozumie siê osoby:
-

- Przedstawiciel Komisji Komunalnej, Ochrony Mienia
i Porz¹dku Publicznego Rady Miejskiej,

zamieszkuj¹ce w lokalu, w którym na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada do 5 m2 powierzchni mieszkalnej,

-

- Przedstawiciel Trzemeszeñskiego Przedsiêbiorstwa Komunalnego w Trzemesznie,

zamieszkuj¹ce w pomieszczeniach nie nadaj¹cych siê
na sta³y pobyt dla ludzi,

-

bezdomne w wyniku innych zdarzeñ losowych, z wy³¹czeniem przypadków okrelonych w §5 ust. 2 lit. b
niniejszego za³¹cznika.

- Przedstawiciel Orodka Pomocy Spo³ecznej,
- Przewodnicz¹cy Zarz¹dów Osiedli oraz So³tys wed³ug
w³aciwoci miejscowej,
- Pracownik Urzêdu Miasta i Gminy prowadz¹cy sprawy
mieszkaniowe,
4. Listy wynajmu lokali mieszkalnych zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno.
5. Kolejnoæ zapisu na licie oznacza kolejnoci przydzia³u lokalu.
6. Osoba figuruj¹ca na gminnej licie mieszkaniowej,
która dwukrotnie odmówi³a przyjêcia proponowanego jej
lokalu traci uprawnienia do najmu lokalu komunalnego, a jej
nazwisko zostaje skrelone z gminnej listy mieszkaniowej.
§6. 1. Lokale mieszkalne mog¹ byæ wynajmowane tylko
na czas nieoznaczony.
2. W pierwszej kolejnoci umowy najmu lokalu komunalnego mog¹ byæ zawierane z osobami i rodzinami, które
znalaz³y siê w trudnej sytuacji mieszkaniowej z powodów
wymienionych §5 ust. 2 pkt a.
3. Umowa najmu jest zawierana na podstawie zgody
wydanej i podpisanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno.
ROZDZIA£ VI
Lokale socjalne
§7. 1. Tworzy siê gminn¹ listê lokali socjalnych.
2. Wynajmuj¹cy wyznacza z mieszkaniowego zasobu
gminy lokale, które po opró¿nieniu bêd¹ oddawane w najem
jako lokale socjalne, oraz za³o¿y ich ewidencjê.
3.

Do lokalu socjalnego uprawnione s¹ osoby które:

a) naby³y prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia
S¹dowego,
b) utraci³y lokal mieszkalny wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub innego zdarzenia losowego, je¿eli nie ma mo¿liwoci zapewnienia lokalu mieszkalnego,

§8. Pierwszeñstwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom i rodzinom, które zosta³y wymienione w §7 z zachowaniem podanej wy¿ej kolejnoci.
§9. 1. Dzia³ Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Ziemi¹
prowadzi wykaz osób uprawnionych na podstawie wyroku
s¹dowego do otrzymania lokalu socjalnego.
2. O wpisie na gminn¹ listê przydzia³u lokalu socjalnego
decyduje, przy uwzglêdnieniu zasad okrelonych w niniejszej
uchwale, Komisja Mieszkaniowa.
3. Listê sporz¹dza siê corocznie . Zmiana listy i jej
uzupe³nienie mo¿e nast¹piæ tylko przy uwzglêdnieniu zasad
okrelonych w niniejszym za³¹czniku do uchwa³y.
4. Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera siê na czas
okrelony - do 3 lat.
5. Umowê najmu lokalu socjalnego mo¿na po up³ywie
oznaczonego w niej czasu przed³u¿yæ na nastêpny okres, je¿eli
najemca nadal znajduje siê w sytuacji uzasadniaj¹cej zawarcie takiej umowy. W razie wzrostu dochodu gospodarstwa
domowego najemcy ponad wysokoæ okrelon¹ w niniejszym za³¹czniku uzasadniaj¹cej oddanie w najem lokalu socjalnego od dnia ustania najmu do czasu opró¿nienia takiego
lokalu stosuje siê przepisy art. 18 ust. 1 i 2 ustawy.
6. Osoba figuruj¹ca na gminnej licie lokali socjalnych,
która dwukrotnie odmówi³a przyjêcia proponowanego jej
lokalu, traci uprawnienia do lokalu socjalnego, a jej nazwisko
zostaje skrelone z gminnej listy lokali socjalnych.
7. Aktualizacja gminnej listy lokali socjalnych w ci¹gu
roku kalendarzowego mo¿e byæ wprowadzona w trybie w³aciwym dla ustalenia listy.
§10. Prawo do lokalu socjalnego nie przys³uguje osobie,
która samowolnie zajmuje lokal i wobec której S¹d nakaza³
opró¿nienie lokalu, chyba ¿e przyznanie lokalu socjalnego
by³oby szczególnie uzasadnione w wietle zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego.
§11. Najemcy który uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu
i mo¿e ten lokal u¿ywaæ, wypowiada siê najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia.
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ROZDZIA£ V
Zamiany mieszkañ
§12. 1. Zamiany dokonywane s¹ we w³asnym zakresie
przez zainteresowane strony za zgodn¹ Gminy Trzemeszno.
2. Warunkiem dokonania zamiany jest posiadanie przez
osoby zamierzaj¹ce dokonaæ zamiany tytu³u prawnego do
lokalu.
3. Nie zezwala siê na dokonanie zamiany gdy w jej
wyniku na osobê bêdzie przypadaæ mniej ni¿:
a) 12 m2 powierzchni mieszkaniowej w gospodarstwach
jednoosobowego,
b) 6 m2 powierzchni mieszkaniowej w gospodarstwach dwuosobowych,
c) 5 m2 powierzchni mieszkaniowej w gospodarstwie wieloosobowym.
ROZDZIA£ VI
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, w
którego najem nie wst¹pi³y po mierci najemcy
§13. 1. W stosunek najmu lokalu mieszkalnego, po mierci najemcy tego lokalu wstêpuj¹ nastêpuj¹ce osoby: ma³¿onek nie bêd¹cy wspó³najemc¹ lokalu, dzieci najemcy i jego
wspó³ma³¿onka, inne osoby wobec których najemca by³ obowi¹zany do wiadczeñ alimentacyjnych, oraz osoba, która
pozostawa³a faktycznie we wspólnym gospodarstwie z najemc¹.
2. Warunkiem wst¹pienia osób wymienionych w pkt 1,
w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, - na zasadach okre-

lonych w niniejszym za³¹czniku do uchwa³y - jest sta³e
zamieszkiwanie tych osób z najemc¹ w tym lokalu do chwili
jego mierci.
3. W razie braku osób wymienionych w pkt.1. stosunek
najmu lokalu mieszkalnego wygasa.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§14. Nie zasiedlone lokale mieszkalne o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹ce 80 m2 mog¹ byæ wynajmowane
w drodze przetargu. Stawk¹ wywo³awcz¹ bêdzie kwota stanowi¹ca 200% stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu.
§15. Zasady i tryb umarzania wierzytelnoci z tytu³u czynszów najmu reguluj¹ odrêbne przepisy.
§16. Po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia niniejszej
uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, zostanie ona podana do publicznej wiadomoci poprzez jej zamieszczenia w prasie lokalnej i na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy Trzemeszno.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Krzysztof Dereziñski
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr
PN.II - 0911-313/2004 z dnia 10.12.2004 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ §5 ust. 3 za³¹cznika nr 1 do uchwa³y Nr XXXII/
208/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie, ze wzglêdu na
istotne naruszenie prawa.
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4204
UCHWA£A Nr 109/XVI/04 RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 12 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Brzezinach
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz.
593 ze zmianami) uchwala, siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê Statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Brzezinach stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2. Traci moc uchwa³a Nr 203/XXXI/02 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia statutu
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Brzezinach.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Brzeziny.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brzeziny
() Zbigniew S³odowy
za³¹cznik
do uchwa³y Nr 109/XVI/04
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 12 listopada 2004 r.

STATUT GMINNEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W BRZEZINACH
ROZDZIA£ I
postanowienia ogólne
§1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Brzezinach,
zwany dalej GOPS jest bud¿etow¹ jednostk¹ organizacyjn¹
gminy Brzeziny, utworzon¹ przez Radê Gminy w Brzeziny
Uchwa³¹ Nr XI/44/90 z dnia 12 marca 1990 r., celem realizacji
w³asnych i zleconych gminie zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej, okrelonych ustaw¹ z dnia 12 marca 1990 r. o pomocy
spo³ecznej (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) oraz innych
ustawach okrelaj¹cych zadania pomocy spo³ecznej i innych
przepisach szczególnych.
2. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Brzezinach
dzia³a na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tj.
Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) i aktów wykonawczych do
ustawy),
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2003, Nr 228, poz. 2255 z póniejszymi
zmianami),
- ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148),
- innych przepisów prawnych dotycz¹cych GOPS,
- niniejszego Statutu.

§2. 1. Siedzib¹ i obszarem dzia³ania GOPS jest gmina
Brzeziny.
2. Podzia³u obszaru dzia³ania na rejony dokonuje Kierownik GOPS uwzglêdniaj¹c lokalne uwarunkowania i potrzeby z zapewnieniem nale¿ytej dostêpnoci wiadczeñ.
3. GOPS u¿ywa pieczêci z pe³nym adresem i w pe³nym
brzmieniu.
4. GOPS mo¿e u¿ywaæ nazwy skróconej GOPS w Brzezinach.
§3. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ GOPS oraz nad realizacj¹ zadañ w³asnych gminy z zakresu pomocy spo³ecznej
sprawuje Rada Gminy Brzeziny.
2. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alnoci¹ GOPS sprawuje Wójt
Gminy.
§4. Kierownik GOPS ustala w Regulaminie Organizacyjnym strukturê organizacyjn¹ oraz zakres zadañ pracowników
na poszczególnych stanowiskach pracy w uzgodnieniu
z Wójtem Gminy.
ROZDZIA£ II
zakres i cel dzia³ania
§5. 1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej wspiera osoby i rodziny w wysi³kach zmierzaj¹cych do zaspokojenia
niezbêdnych potrzeb i umo¿liwia im ¿ycie w warunkach
odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka.
2. Umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿enie
trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ one w stanie
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pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne uprawnienia, zasoby i mo¿liwoci.
§6. Pomoc spo³eczna polega w szczególnoci na:

ROZDZIA£ III
organizacja GOPS

- przyznawaniu i wyp³acaniu przewidzianych ustaw¹ wiadczeñ,

§11. 1. Kierownik kieruje GOPS i reprezentuje go na
zewn¹trz.

- pracy socjalnej,

2. Wójt Gminy Brzeziny udziela Kierownikowi GOPS Brzezinach upowa¿nienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo³ecznej nale¿¹cych do w³aciwoci Gminy.

- prowadzeniu i rozwoju niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia z pomocy spo³ecznej,
- realizacji zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb spo³ecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy spo³ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
§7. 1. GOPS realizuj¹c zadania w³asne gminy w zakresie
pomocy spo³ecznej, kieruje siê ustaleniami Wójta Gminy
Brzeziny, natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami
przekazanymi przez Wojewodê Wielkopolskiego.
2. GOPS jest finansowana ze rodków w³asnych gminy
i rodków administracji rz¹dowej na zadania zlecone.
3. GOPS koordynuje realizacjê gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych, których celem
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
4. GOPS ponadto realizuje inne zadania na³o¿one przepisami ustaw i aktów prawnych wydanych w celu ich wykonania.
§8. Do podstawowych zadañ Orodka Pomocy Spo³ecznej nale¿¹:
1. Opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka,
2. Przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹ wiadczeñ.
3. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
Pomocy Spo³ecznej, w tym rozbudowa niezbêdnej infrastruktury socjalnej.
4. Analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia Pomocy spo³ecznej.
5. Pobudzanie spo³ecznej aktywnoci w zaspokajaniu niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin.
6. Praca socjalna rozumiana jako dzia³alnoæ zawodowa
skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjaj¹cych
temu celowi.

3. Kierownika GOPS zatrudnia Wójt Gminy Brzeziny.
4. Kierownik GOPS odpowiada przed Wójtem za w³aciw¹ realizacjê przypisanych mu zadañ oraz za prawid³owe
wykorzystanie powierzonych GOPS rodków finansowo rzeczowych.
5. Kierownik GOPS sk³ada Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dzia³alnoci GOPS oraz przedstawia potrzeby
w zakresie pomocy spo³ecznej.
§12. 1. Do obowi¹zków i uprawnieñ Kierownika GOPS
nale¿y w szczególnoci:
- zapewnienie w³aciwej organizacji pracy GOPS, dokonywanie podzia³u zadañ dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.
- podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych dotycz¹cych pracowników GOPS.
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy spo³ecznej w zakresie upowa¿nienia udzielonego przez Wójta Gminy Brzeziny.
- podejmowanie innych koniecznych decyzji w sprawach
dotycz¹cych merytorycznej dzia³alnoci GOPS.
- Kierownik GOPS uprawniony jest do dokonywania czynnoci prawnych w granicach pe³nomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
ROZDZIA£ IV
gospodarka finansowa
§13. Kierownik GOPS zarz¹dza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronê i nale¿yte wykorzystanie.
§14. Podstaw¹ gospodarki finansowej jednostki jest plan
finansowy.
§15. GOPS w Brzezinach stosuje zasady gospodarki finansowej jednostek bud¿etowych.
§16. Nadzór nad prowadzon¹ przez GOPS gospodark¹
finansow¹ sprawuje Wójt Gminy Brzeziny.
§17. Zasady dzia³alnoci finansowej GOPS reguluj¹ przepisy:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593, z pón. zm.),
- ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pón. zm.),
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- ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z pón.
zm.),

ROZDZIA£ V
Postanowienia Koñcowe

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177),

§16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie maj¹ przepisy wymienione w treci Statutu.
§17. Zmiany do statutu wymagaj¹ formy przewidzianej
dla jego uchwalenia.

4205
UCHWA£A Nr 110/XVI/04 RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 12 listopada 2004 r.
w sprawie szczegó³owych warunków przyznania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze oraz zasad zwrotu
wydatków za wiadczone us³ugi na terenie gminy Brzeziny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz z art. 17 ust. 1 pkt 11,
art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz..U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami)
uchwala siê co nastêpuje:

w miejscu zamieszkania lub osoby zobowi¹zane nie s¹ zdolne
do wykonywania us³ug ze wzglêdu na z³y stan zdrowia, pracê
zawodow¹ oraz inne uzasadnione przyczyny.

§1. Us³ugami opiekuñczymi obejmuje siê osoby, które
ukoñczy³y 75 rok ¿ycia i wymagaj¹ pomocy w formie us³ug
opiekuñczych oraz osoby wymagaj¹ce pomocy us³ugowej
z powodu inwalidztwa lub z³ego stanu zdrowia, potwierdzonego zawiadczeniem lekarskim , a s¹ tego pozbawione ze
wzglêdu na brak osób zobowi¹zanych do wykonywania us³ug

§3. Decyzje w sprawie rodzaju, zakresu, terminu realizacji
i miejsca wiadczenia us³ug opiekuñczych podejmuje kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
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2. Stawka us³ugogodziny wynosi 4,00 z³. i ulegaæ bêdzie
corocznej waloryzacji zgodnie ze stop¹ wzrostu kosztów
wiadczonych us³ug ustalonych przez kierownika Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej.
§5. Osoba zainteresowana mo¿e na swój wniosek lub na
wniosek pracownika socjalnego byæ czêciowo lub ca³kowicie

§2. Us³ugi opiekuñcze realizowane s¹ w formie us³ug
wiadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Gminnym Orodku Pomocy Spo³ecznej w Brzezinach.

§4. 1. Odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze ustala siê nastêpuj¹co:
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zwolniona z ponoszenia odp³atnoci na czas okrelony, gdy
zachodz¹ ni¿ej wymienione przyczyny:
1) koniecznoæ ponoszenia op³at za pobyt cz³onka rodziny
w domu Pomocy Spo³ecznej lub innej placówce opiekuñczo  wychowawczej i leczniczo - rehabilitacyjnej,
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§7. Traci moc uchwa³a Nr 225/XXXIII/02 Rady Gminy
Brzeziny z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie: stawek odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze wiadczone przez Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Brzezinach.

2) wiêcej ni¿ jedna osoba w rodzinie wymaga us³ug opiekuñczych, w tym co najmniej jedna jest przewlekle chora,
3) zdarzenie losowe,
4) wysokie, odpowiednio udokumentowane, wydatki na leczenie i rehabilitacjê wynikaj¹ce z pogorszenia siê stanu
zdrowia.

§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Brzeziny.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§6. Odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze wp³acana jest na
konto bankowe Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej do
dnia 30 ka¿dego miesi¹ca za bie¿¹cy miesi¹c, w którym
wykonano us³ugi przez osobê zobowi¹zan¹ do uiszczenia
op³aty.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brzeziny
() Zbigniew S³odowy

4206
UCHWA£A Nr 111/XVI/04 RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 12 listopada 2004 r.
w sprawie zasad postêpowania w przypadkach wiadczeñ z pomocy spo³ecznej podlegaj¹cych zwrotowi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy Spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze
zmianami) Rada Gminy Brzeziny uchwala co nastêpuje:

dla osób i rodzin, które nie spe³niaj¹ kryterium dochodowego
w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy Spo³ecznej, ale wystêpuje przynajmniej jedna
z przyczyn wymienionych w art. 7 pkt 2-13 tej ustawy.
§2. Wydatki na wiadczenia podlegaj¹ zwrotowi w czêci
zale¿nej od wysokoci dochodu na osobê w rodzinie, zgodnie
z nastêpuj¹cymi zmianami:

§1. Uchwa³a okrela zasady zwrotu wydatków na pomoc
pieniê¿n¹ i w naturze oraz pomoc w formie gor¹cego posi³ku
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2. Zwrot wydatków na wiadczenia okrelone w §1
nastêpuje jednorazowo lub w ratach miesiêcznych. Zwrot
wydatków mo¿e byæ dokonywany w ratach nie póniej ni¿
w okresie 12 miesiêcy licz¹c od miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym zosta³o przyznane wiadczenie.
3. W przypadkach wykorzystania rodków udzielonej
pomocy niezgodnie z jej przeznaczeniem, podlega ona
w ca³oci natychmiastowemu zwrotowi.
§3. wiadczenia okrelone w §1 przyznawane s¹ na mocy
decyzji kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Brzezinach okrelaj¹cej okres, na jaki wiadczenie zosta³o
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przyznane, wysokoæ wiadczenia, wysokoæ wydatków podlegaj¹cych zwrotowi oraz sposób ich zwrotu.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brzeziny
() Zbigniew S³odowy
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4207
UCHWA£A Nr 112/XVI/04 RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 12 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia zasad przyznawania wiadczeñ z pomocy spo³ecznej w postaci jednego posi³ku
dziennie dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Brzeziny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 36
pkt 2, art. 48 ust, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o po0mocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 ze
zmianami) Rada Gminy Brzeziny uchwala co nastêpuje:
§1. Przyznaje siê pomoc uczniom szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych w okresie nauki w szkole w postaci jednego
posi³ku dziennie.
§2. Pomoc w formie do¿ywiania dzieci w okresie nauki
w szkole przyznawana jest w zale¿noci od sytuacji dochodowej rodziny lub opiekunów.
Uczniom w rodzinach o dochodzie nie przekraczaj¹cym
150% kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej w formie do¿ywiania
przyznaje siê nieodp³atnie.

§3. Przyznawanie pomocy w formie do¿ywiania w okresie
nauki nastêpuje na wniosek rodziców, opiekunów ucznia,
pracownika socjalnego. Dyrektora szko³y, do której uczêszcza
uczeñ lub innej osoby posiadaj¹cej informacje o uczniu
wymagaj¹cym w tym zakresie pomocy, za zgod¹ rodziców lub
opiekunów prawnych.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr 210/XXXI/02 Rady Gminy
w Brzezinach z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia
zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posi³ek
dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych na terenie
gminy Brzeziny.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Brzeziny.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brzeziny
() Zbigniew S³odowy

4208
UCHWA£A Nr 113/XVI/04 RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 12 listopada 2004 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoci Brzeziny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pón. zmianami) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. W miejscowoci Brzeziny nadaje siê nazwy ulicom:
1. Jesionowa,
2. Klonowa,
3. Kasztanowa,
4. Lipowa,
5. Dêbowa,
6. Jod³owa,
7. wierkowa,

8. Wierzbowa.
§2. Po³o¿enie ulic wymienionych w §1opisano na mapie
sytuacyjnej w za³¹czniku stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Brzeziny.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brzeziny
() Zbigniew S³odowy
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4209
UCHWA£A Nr XXV/148/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÊPNIE
z dnia 18 listopada 2004 r.
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji w spó³kach handlowych
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kêpno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8
marca 1990 o samorz¹dzie 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 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203), uchwala siê co nastêpuje:

§3. Traci moc uchwa³a Nr XLI/294/2002 Rady Miejskiej
w Kêpnie z dnia 17 kwietnia 2002 w sprawie zasad wnoszenia,
cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez Zarz¹d Miejski
w Kêpnie.

§1. Ustala siê zasady wnoszenia, cofania i zbywania przez
Burmistrza Miasta i Gminy Kêpno udzia³ów i akcji w spó³kach
handlowych z udzia³em Gminy Kêpno, w brzmieniu za³¹cznika
do niniejszej uchwa³y.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpno.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Andrzej Stachowiak

§4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXV/148/2004
Rady Miejskiej w Kêpnie
z dnia 18 listopada 2004 r.
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji w spó³kach handlowych
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kêpno.

Zasady wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji
w spó³kach handlowych z udzia³em Gminy Kêpno przez
Burmistrza Miasta i Gminy Kêpno.
1. Burmistrz Miasta i Gminy Kêpno mo¿e samodzielnie, bez
uzyskania uprzedniej zgody Rady Miejskiej, dokonywaæ
czynnoci prawnych polegaj¹cych na wnoszeniu, cofaniu,
zbywaniu udzia³ów i akcji w spó³kach handlowych, za
wyj¹tkiem nastêpuj¹cych czynnoci:
1) wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji o ³¹cznej
ich wartoci przekraczaj¹cej ka¿dorazowo kwotê
50.000,00 z³,
2) wnoszenia i zbywania udzia³ów i akcji pokrywanych
(pokrytych) wk³adami niepieniê¿nymi w postaci nieruchomoci.

2. Udzia³y lub akcje nale¿¹ce do Gminy Kêpno zbywane s¹
w trybie:
1) oferty og³aszanej publicznie,
2) przetargu publicznego,
3) rokowañ podjêtych na podstawie publicznego zaproszenia.
3. Rada Miejska mo¿e zezwoliæ na inny tryb zbywania udzia³ów i akcji.
4. Czynnoci prawnych, o których mowa w punktach 1, 2
i 3, Burmistrz Miasta i Gminy Kêpno jest zobowi¹zany
dokonywaæ z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych wynikaj¹cych z przepisów kodeksu spó³ek handlowych, innych ustaw, uchwa³ Rady Miejskiej oraz odpowiednich postanowieñ umów i statutów spó³ek.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4210

 16875 

4210
UCHWA£A Nr XIX/106/04 RADY MIEJSKIEJ W MI£OS£AWIU
z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek podatków i op³at lokalnych
Na podstawie 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,zmiany: 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, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.
5, art. 6 ust. 12, art. 14, art. 19, ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zmiany: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683,
Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.
1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz.U. z 2004 r. Nr
92 poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291)
Rada Miejska w Mi³os³awiu uchwa³a co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci na
terenie miasta i gminy Mi³os³aw w wysokoci:
1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych 0,47 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 13,58 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 6,73 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,60 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 3,36 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od gruntów:

§2. 1) Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od
osób fizycznych w drodze inkasa.
2) Na terenie wsi ustala siê inkasentów podatku od
nieruchomoci w osobach so³tysów za wyj¹tkiem so³ectwa
Biechowo gdzie inkasentem wyznacza siê pana Tomasza
Bednarka.
3)

Na terenie miasta - Urz¹d Gminy.

§3. Wynagrodzenie dla inkasentów ustala siê w wysokoci 5% pobranej kwoty.
§4. Ustala siê roczne stawki podatku od posiadania psów
w 2005 r. Na obszarze Miasta i Gminy Mi³os³aw od pierwszego psa i ka¿dego nastêpnego psa w wysokoci 21,00 z³
§5. Podatek od posiadania psów p³atny jest z 1 rat¹
³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego tj. Do dnia 15 marca
2005 r.
§6. 1) Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów
w drodze inkasa.
2) Inkasentem ustala siê: na terenie wsi so³tysa, za
wyj¹tkiem so³ectwa Biechowo gdzie inkasentem wyznacza siê
pana Tomasza Bednarka,
- na terenie miasta w kasie Urzêdu Gminy.
§7. Wynagrodzenie dla inkasentów ustala siê w wysokoci 5% pobranej kwoty.
§8. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na terenie
miasta i gminy od sprzeda¿y na targowiskach:
1) w miecie:
a) od sprzeda¿y zwierz¹t i p³odów rolnych za rozpoczêty
1,00 z³,
oznaczony m2 zajmowanej powierzchni
b) od sprzeda¿y pozosta³ych produktów za rozpoczêty ozna2,50 z³,
czony m2 zajmowanej powierzchni

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,53 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) na targowiskach wiejskich:

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,10 z³ od ha powierzchni,

b) od sprzeda¿y pozosta³ych produktów za rozpoczêty ozna2,00 z³,
czony m2 zajmowanej powierzchni

c) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,07 z³ od 1 m2 powierzchni

§9. 1) Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.

3) od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 3-7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. O podatkach
i op³atach lokalnych

a) od sprzeda¿y zwierz¹t i p³odów rolnych za rozpoczêty
oznaczony m2 zajmowanej powierzchni
1,00 z³,

2) Inkasentem ustala siê: na terenie wsi:
a) Orzechowe - Pan Zbigniew Czajka,
b) Czeszewo - Pan Mariusz Nather,
c) w miecie - Urz¹d Gminy
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§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-

§13. Z dniem 1 stycznia 2005 r. traci moc uchwa³a Nr XII/
64/03 z dnia 27 listopada 2003 roku Rady Miejskiej w Mi³os³awiu w sprawie ustalenia stawek podatków i op³at lokalnych.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() in¿. Jaros³aw Sobczak

4211
UCHWA£A Nr XIX/107/04 RADY MIEJSKIEJ W MI£OS£AWIU
z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê obliczania podatku rolnego
Na podstawie 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, zmiany: 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, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.
6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zmiany: Dz.U.
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Dz.U. z 1997
r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, Dz.U. z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 875 Dz.U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680, Dz.U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568)
Rada Miejska w Mi³os³awiu uchwala co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta og³oszon¹
w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
z dnia 15 padziernika 2004 r. og³oszonym w Monitorze
Polskim Nr 43 poz. 765 z dnia 21.10.2004 r. za okres pierwszych III kwarta³ów 2004 r. z kwoty 37,67 z³. do kwoty 33,00
z³ za 1 kwintal, która stanowi podstawê do wymiaru podatku
rolnego na 2005 rok.
ny.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() in¿. Jaros³aw Sobczak
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UCHWA£A Nr XIX/108/04 RADY MIEJSKIEJ W MI£OS£AWIU
z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie zwolnieñ przedmiotowych od podatku od nieruchomoci na 2005 rok
Na podstawie 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 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, Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Dz.U. Nr 92 poz.
880, Dz.U. Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Dz.U. Nr 123 poz.
1291) Rada Miejska w Mi³os³awiu uchwala co nastêpuje
§1. Zwalnia siê na terenie miasta i gminy Mi³os³aw od
podatku od nieruchomoci w roku 2005:
1. Grunty i budynki przeznaczone na zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia i upowszechniania
kultury, z wy³¹czeniem budynków lub ich czêci oraz
gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

2. Grunty i budynki zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo¿arow¹,
z wy³¹czeniem budynków lub ich czêci oraz gruntów
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
3. Grunty, budynki i budowle s³u¿¹ce do doprowadzania
wody i odprowadzania cieków.
4. Grunty i budynki zajête na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego z wy³¹czeniem budynków lub ich
czêci oraz gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej.
ny.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() in¿. Jaros³aw Sobczak
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UCHWA£A Nr XIX/109/04 RADY MIEJSKIEJ W MI£OS£AWIU
z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia podatku od rodków transportowych na terenie Gminy Mi³os³aw
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683,
Dz.U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.
1966, Dz.U. z 2003 r. Nr 200, poz. 1953, Dz.U. z 2003 r. Nr 96
poz. 874, Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, Dz.U. z 2004 r. Nr
92, poz. 880, Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 884, Dz.U. z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Dz.U. 2004 r. Nr 123, poz. 1291) Rada Miejska
uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek rocznych podatku od
rodków transportowych w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3, 5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych do dnia 31.XII.1990 r.
a) od 3, 5 t do 5, 5 t w³¹cznie

540,00

b) powy¿ej 5, 5 t do 9 t w³¹cznie

650,00

c) powy¿ej 9 t a poni¿ej 12 t

756,00

2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3, 5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych po dniu 31.XII.1990 r.
a) od 3, 5 t do 5, 5 t w³¹cznie

540,00

b) powy¿ej 5, 5 t do 9 t w³¹cznie

650,00

c) powy¿ej 9 t, a poni¿ej 12 t

756,00

3) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3, 5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych do dnia 31.XII.1990 r. i posiadaj¹cych katalizator:
a) od 3, 5 t do 5, 5 t w³¹cznie

540,00

b) powy¿ej 5, 5 t do 9 t w³¹cznie

650,00

c) powy¿ej 9 t, a poni¿ej 12 t

756,00

4) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3, 5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych po dniu 31.XII.1990 r. i posiadaj¹cych katalizator:

- o liczbie osi - trzy

864,00

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

864,00

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t, a mniejszej ni¿ 26 t:
- o liczbie osi - dwie

1.674,00

- o liczbie osi - trzy

1.674,00

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.674,00

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 t:
- o liczbie osi - dwie

1.840,00

- o liczbie osi - trzy

1.840,00

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.840,00

6) od samochodów ciê¿arowych z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 18 t:
- o liczbie osi - dwie

1.292,00

- o liczbie osi - trzy

1.292,00

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.292,00

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t, a mniejszej ni¿ 29 t:
- o liczbie osi - dwie

1.674,00

- o liczbie osi - trzy

1.674,00

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.674,00

c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 t:
- o liczbie osi - dwie

1.674,00

- o liczbie osi - trzy

1.674,00

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

2.452,80

7) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów wyprodukowanych do dnia 31.XII.1990 r.

a) od 3, 5 t do 5, 5 t w³¹cznie

540,00

a) od 3, 5 t i poni¿ej 5, 5 t

650,00

b) powy¿ej 5, 5 t do 9 t w³¹cznie

650,00

b) od 5, 5 t i poni¿ej 9 t

756,00

c) powy¿ej 9 t, a poni¿ej 12 t

756,00

c) od 9 t i poni¿ej 12 t

864,00

5) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 t:
- o liczbie osi - dwie

864,00

8) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie zespo³u pojazdów wyprodukowanych po dniu
31.XII.1990 r.
a) od 3, 5 t i poni¿ej 5, 5 t

650,00

b) od 5, 5 t i poni¿ej 9 t

756,00
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c) od 9 t i poni¿ej 12 t

864,00

9) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów wyprodukowanych do dnia 31.XII.1990 r. posiadaj¹cych katalizator:
a) od 3, 5 t i poni¿ej 5, 5 t

650,00

b) od 5, 5 t i poni¿ej 9 t

756,00

c) od 9 t i poni¿ej 12 t

864,00

10) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów wyprodukowanych po dniu 31.XII.1990 r. posiadaj¹cych katalizator:

nicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, wyprodukowanych do dnia 31.XII.1990 r.
140,00.
14) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ mas¹ ca³kowit¹ od 7 t i poni¿ej 12
t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, wyprodukowanych po dniu 31.XII.1990 r.
140,00.
15) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub
z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿
12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t i mniejszej ni¿ 18 t:

a) od 3, 5 t i poni¿ej 5, 5 t

650,00

- o liczbie osi-jedna

b) od 5, 5 t i poni¿ej 9 t

756,00

- o liczbie osi - dwie

218,00

c) od 9 t i poni¿ej 12 t

864,00

- o liczbie osi - trzy

698,00

11) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t i mniejszej ni¿ 18 t
- o liczbie osi - dwie

1.180,00

- o liczbie osi - trzy

1.286,00

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t do 36 t w³¹cznie
- o liczbie osi - dwie

1.674,00

- o liczbie osi - trzy

1.674,00

c) powy¿ej 36 t:
- o liczbie osi - dwie

1.674,00

- o liczbie osi - trzy

2.254,00

12) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innymi
systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t i mniejszej ni¿ 31 t
- o liczbie osi - dwie

1.404,00

- o liczbie osi - trzy

1.778,00

b) równej lub wy¿szej ni¿ 31 t
- o liczbie osi - dwie

1.937,76

c) równej lub wy¿szej ni¿ 31 t, a mniejszej ni¿ 40 t
- o liczbie osi - trzy

1.778,00

d) równej lub wy¿szej ni¿ 40 t
- o liczbie osi - trzy

2.548,65

13) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t i poni¿ej 12
t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rol-

86,00

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t i mniejszej ni¿ 25 t:
- o liczbie osi-jedna

182,00

- o liczbie osi - dwie

218,00

- o liczbie osi - trzy

698,00

c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 t i mniejszej ni¿ 28 t:
- o liczbie osi - jedna

330,00

- o liczbie osi - dwie

330,00

- o liczbie osi - trzy

698,00

d) równej lub wy¿szej ni¿ 28 t i mniejszej ni¿ 33 t:
- o liczbie osi - jedna

632,00

- o liczbie osi - dwie

632,00

- o liczbie osi - trzy

698,00

e) równej lub wy¿szej ni¿ 33 t i do 36 t w³¹cznie:
- o liczbie osi - jedna

876,00

- o liczbie osi - dwie

876,00

- o liczbie osi - trzy

876,00

f) powy¿ej 36 t:
- o liczbie osi - jedna

1.494,00

- o liczbie osi - dwie

1.494,00

- o liczbie osi - trzy

1.494,00

16) od przyczep lub naczep z innymi systemami zawieszenia
osi jezdnej o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t i mniejszej ni¿ 18 t:
- o liczbie osi-jedna

140,00

- o liczbie osi - dwie

318,00

- o liczbie osi - trzy

974,00
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b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t i mniejszej ni¿ 25 t:
- o liczbie osi - jedna

330,00

- o liczbie osi - dwie

400,00

- o liczbie osi - trzy

974,00

c) równej lub wy¿szej ni¿ 25 t i mniejszej ni¿ 28 t:
- o liczbie osi-jedna

578,00

- o liczbie osi - dwie

578,00

- o liczbie osi - trzy

974,00

d) równej lub wy¿szej ni¿ 28 t i mniejszej ni¿ 33 t:

18) od autobusów wyprodukowanych po dniu 31.XII.1990 r.
posiadaj¹cych:
a) mniej ni¿ 30 miejsc siedz¹cych
b) 30 i wiêcej miejsc siedz¹cych

864,00
1.081,00

19) od autobusów wyprodukowanych do dnia 31.XII.1990 r.
posiadaj¹cych katalizator i liczbê miejsc siedz¹cych:
a) mniej ni¿ 30 miejsc siedz¹cych
b) 30 i wiêcej miejsc siedz¹cych

864,00
1.081,00

20) od autobusów wyprodukowanych po dniu 31.XII.1990 r.
posiadaj¹cych katalizator i liczbê miejsc siedz¹cych:

- o liczbie osi - jedna

876,00

a) mniej ni¿ 30 miejsc siedz¹cych

- o liczbie osi - dwie

876,00

b) 30 i wiêcej miejsc siedz¹cych

- o liczbie osi - trzy

974,00

§2. Stawki okrelone w §1 obowi¹zuj¹ od 1 stycznia 2005 r.

e) równej lub wy¿szej ni¿ 33tido36t w³¹cznie:
- o liczbie osi-jedna

974,00

- o liczbie osi - dwie

1.332,00

- o liczbie osi - trzy

1.332,00

f) powy¿ej 361:
- o liczbie osi - jedna

1.332,00

- o liczbie osi - dwie

1.754,00

- o liczbie osi - trzy

1.754,00

17) od autobusów wyprodukowanych do dnia 31.XII.1990 r.
posiadaj¹cych:
a) mniej ni¿ 30 miejsc siedz¹cych
b) 30 i wiêcej miejsc siedz¹cych

864,00
1.081,00

864,00
1.081,00

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy w Mi³os³awiu.
§4. Z dniem 1 stycznia 2005 r. traci moc uchwala Nr XII/
63/03 Rady Miejskiej w Mi³os³awiu z dnia 27 listopada 2003
r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na terenie Gminy Mi³os³aw na rok 2004 (Dziennik
Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195 z dnia 16
grudnia 2003 r. poz. 3648).
§5. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() in¿. Jaros³aw Sobczak
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UCHWA£A Nr XXVI/160/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÊPNIE
z dnia 25 listopada 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XVI/102/2004 Rady Miejskiej w Kêpnie z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy
p³atnego parkowania, stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz
Regulaminu Strefy P³atnego Parkowania
Na podstawie art. 13b ust. 3 - 5 oraz 13f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XVI/102/2004 Rady Miejskiej w Kêpnie
z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy p³atnego
parkowania, stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz Regulaminu Strefy P³atnego Parkowania (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 22, poz.
634), zmienionej uchwa³¹ Nr XVIII/110/2004 Rady Miejskiej
w Kêpnie z dnia 6 kwietnia 2004 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) za³¹cznik Nr 1 otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹czniku
Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznik Nr 2 do otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) w Regulaminie Strefy P³atnego Parkowania stanowi¹cym za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) w §6 ust. 1 pkt 2 przecinek zastêpuje siê kropk¹ i dodaje
siê wyrazy Mieszkañcowi SPP przys³uguje prawo
wykupu jednego identyfikatora,
b) w §7 dodaje siê ust. 5 w nastêpuj¹cym brzmieniu:

c) w §8:
-

ust. 1 wyrazy s³u¿y identyfikator, wa¿ny w roku
kalendarzowym, na który zosta³ wydany, zastêpuje siê wyrazami s³u¿y identyfikator, wa¿ny przez
okres 12 miesiêcy od dnia, w którym zosta³ wydany,

-

ust. 7 dodaje siê wyrazy z zastrze¿eniem ust. 8,

-

po ust. 7 dodaje siê ust. 8 w brzmieniu:

8. W przypadkach, w których nie jest mo¿liwe wydanie identyfikatora pojazdu na miejsca parkingowe
zlokalizowane na ulicy, na której zamieszkuje w³aciciel (posiadacz) pojazdu, wydaje siê identyfikator na miejsca parkingowe zlokalizowane na ulicy
przyleg³ej uzgodnionej z Zarz¹dc¹ SPP,
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpno.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miasta i Gminy w Kêpnie.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2005 r.

5. Bonifikata o której mowa w ust. 3 dotyczy wy³¹cznie abonamentu miesiêcznego upowa¿niaj¹cego
do parkowania pojazdów na Rynku,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Andrzej Stachowiak
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVI/160/2004
Rady Miejskiej w Kêpnie
z dnia 15 listopada 2004 r.

GRANICE STREFY P£ATNEGO PARKOWANIA (SPP) NA DROGACH PUBLICZNYCH NA OBSZARZE MIASTA KÊPNO
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVI/160/2004
Rady Miejskiej w Kêpnie
z dnia 15 listopada 2004 r.

WYSOKOÆ STAWEK OP£AT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH
NA OBSZARZE MIASTA KÊPNO W STREFIE P£ATNEGO PARKOWANIA
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UCHWA£A Nr XXII/145/2004 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XX/138/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na do¿ywianie uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
roku 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 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr
102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 96 ust. 4, ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593
i Nr 99, poz. 1001), Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 19
padziernika 2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków
realizacji w 2005 r. Rz¹dowego Programu Posi³ek dla potrzebuj¹cych (Dz.U. Nr 236, poz. 2363) oraz art. 4 ust. 1, art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z póniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Kobylinie uchwala, co nastêpuje:

1. Pomoc nieodp³atna mo¿e byæ przyznana osobom
uprawnionym, je¿eli dochód osoby samotnie gospodaruj¹cej lub dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego okrelonego w art.
.8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej.
2. Pomoc, o której mowa w §l1mo¿e byæ równie¿ przyznana osobom uprawnionym, je¿eli dochód osoby samotnie gospodaruj¹cej lub dochód na osobê w rodzinie
przekracza 150% kryterium dochodowego okrelonego
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spo³ecznej, je¿eli wystêpuj¹ szczególne okolicznoci, a przede wszystkim:
1) sieroctwo,
2) bezdomnoæ,

§1. W uchwale Nr XX/138/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu
wydatków przeznaczonych na do¿ywianie uczniów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

3) bezrobocie,
4) niepe³nosprawnoæ,
5) d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba,

1) §1 otrzymuje brzmienie:

6) przemoc w rodzinie,

Pomoc w postaci zakupu jednego posi³ku dziennie przys³uguje osobom tego pozbawionym, w szczególnoci:
-

dzieciom do lat 7 z rodzin spe³niaj¹cych przyjête kryterium dochodowe na osobê w rodzinie,

-

uczniom uczêszczaj¹cym do szko³y podstawowej, gimnazjum, szko³y ponadgimnazjalnej,

-

osobom starym, chorym, niepe³nosprawnym, zw³aszcza samotnym,

-

a tak¿e uprawnionym, którzy czasowo przebywaj¹ na
terenie gminy z zastrze¿eniem §2.

7) wielodzietnoæ,
8) niezaradnoæ ¿yciowa rodziców lub opiekunów,
9) alkoholizm rodziców lub opiekunów,
10) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
11) klêska ¿ywio³owa lub ekologiczna,
3. Wydatki poniesione na realizacjê wiadczenia w formie posi³ku, przyznanego na warunkach okrelonych
w §2 ust. 2 podlegaj¹ zwrotowi zgodnie z zasadami
przedstawionymi w poni¿szej tabeli:

2) §2 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 otrzymuj¹ brzmienie:

6





3



 
 
   




 
 



3) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Przyznanie pomocy w formie posi³ku, nastêpuje na wniosek osoby zainteresowanej, rodziców dziecka, opiekunów
prawnych, rodziców zastêpczych, pracownika socjalnego
lub innej osoby, za zgod¹ osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastêpczych.
4) w §4 skrela siê ust. 2
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kobylina.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2005 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Tadeusz D¿yga³a
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UCHWA£A Nr XXII/142/04 RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwi¹zane
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 - jednolity tekst z pón. zm.) oraz
art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U z 2004 r. Nr 204. poz. 2086 tekst jednolity)
Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
dróg gminnych w celu:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwi¹zanych z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem
i ochron¹ dróg.
2. umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam.
4. zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach
innych ni¿ wymienionych w pkt 1-3.
§2. 1. Za zajêcie 1,0 m2 powierzchni pasa drogowego
drogi gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt od 1 i 4 ustala
siê stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcie:

1. za zajêcie jezdni o nawierzchni twardej:
a) do 20,0% szerokoci jezdni

0,50 z³

b) powy¿ej 20,0% do 50,0%

1,00 z³

c) powy¿ej 50,0% szerokoci do ca³kowitego zajêcia jezdni
2,00 z³
2. za zajêcie drogi o nawierzchni gruntowej:
a) do 20,0% szerokoci jezdni

0,40 z³

b) powy¿ej 20,0% do 50,0%

0,50 z³

c) powy¿ej 50,0% szerokoci do ca³kowitego zajêcia jezdni
0,75 z³
3. za zajêcie innego elementu pasa drogowego:
a) za zajêcie chodnika utwardzonego

a) do 20,0% szerokoci jezdni

1,00 z³

b) powy¿ej 20,0% do 50,0%

2,00 z³

c) powy¿ej 50,0% szerokoci do ca³kowitego zajêcia jezdni
4,00 z³
2) za zajêcie drogi o nawierzchni gruntowej:
a) do 20,0% szerokoci jezdni

0,80 z³

b) powy¿ej 20,0% do 50,0%

1,00 z³

c) powy¿ej 50,0% szerokoci do ca³kowitego zajêcia jezdni
1,50 z³
3) za zajêcie innego elementu pasa drogowego:
1,60 z³

b) za zajêcie chodnika gruntowego lub pobocza drogowego
0,80 z³
2. Przez dzieñ zajêcia rozumie siê tak¿e zajêcie pasa
drogowego trwaj¹cego krócej ni¿ 24 godziny.

0,80 z³

b) za zajêcie chodnika gruntowego lub pobocza drogowego
0,40 z³
§3. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za 1,0
m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtego
przez rzut poziomy urz¹dzeñ, o których mowa w §1 pkt 2:
1) na obszarze zabudowanym
2) poza obszarem zabudowanym

1) za zajêcie jezdni o nawierzchni twardej:

a) za zajêcie chodnika utwardzonego

3. Dla urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych stosuje siê nastêpuj¹ce stawki:

3) na obiekcie mostowym

16,00 z³
8,00 z³
160,00 z³

2. Dla urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych ustala siê nastêpuj¹ce stawki:
1) na obszarze zabudowanym

3,20 z³

2) poza obszarem zabudowanym

1,60 z³

3) na obiekcie mostowym

32,0 z³

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie drogi gminnej
w celu, o którym mowa w §1 pkt 3:
1) za 1,0 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
obiektów budowlanych:
a) w obszarze zabudowanym

0,50 z³

b) poza obszarem zabudowanym

0,30 z³

c) za 1,0

m2

powierzchni reklay

1,00 z³

d) za 1,0 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
innych obiektów
0,50 z³.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4216, 4217

 16885 

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce
() Kazimierz Sipka

4217
UCHWA£A Nr XVIII/161/2004 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW
z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie obni¿enia wysokoci wskaników procentowych wp³ywaj¹cych na wysokoæ dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734
ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co
nastêpuje:
§1. Obni¿a siê o 20 punktów procentowych wysokoæ
wskaników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta
() Bernard Krawiec

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4218

 16886 

4218
UCHWA£A Nr XVII/163/04 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na wiadczenia z pomocy spo³ecznej w zakresie zadañ w³asnych gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 96 ust. 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64,
poz. 593 ze zmianami) Rada Miejska w Kominie Wlkp.
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Wydatki na us³ugi (z wyj¹tkiem us³ug opiekuñczych
i specjalistycznych us³ug opiekuñczych z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
pomoc rzeczowa, zasi³ki okresowe, zasi³ki celowe przyznane
pod warunkiem zwrotu zwane dalej wydatkami na wiadczenia podlegaj¹ zwrotowi na zasadach okrelonych w niniejszej
uchwale.
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§3. Wydatki na wiadczenia w postaci jednego gor¹cego
posi³ku przyznane zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy o pomocy
spo³ecznej, dzieciom i m³odzie¿y w okresie nauki w szkole,
gmina pokrywa w ca³oci, je¿eli dochód na osobê w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego okrelonego w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.
§4. 1. Zwrot wydatków na wiadczenia jest dokonywany
poprzez wp³atê nale¿noci w kasie Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kominie Wlkp. ul. Krotoszyñska 16.
2. Zwrot wydatków na wiadczenia dokonywany byæ
mo¿e poprzez jednorazow¹ wp³atê nale¿noci lub ratalnie.
3. Okres sp³aty oraz wysokoæ poszczególnych rat okrela Kierownik M-GOPS stosownie do wywiadu rodowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.
4. Zwrot wydatków rozpoczyna siê po 2 miesi¹cach od
daty przyznania wiadczeñ, a okres sp³aty nie mo¿e byæ
d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy.

2. wydatki na wiadczenia przyznane pod warunkiem
zwrotu, podlegaj¹ zwrotowi w czêci lub w ca³oci, je¿eli
dochód na osobê w rodzinie osoby zobowi¹zanej do zwrotu
przekracza kwotê kryterium dochodowego okrelonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.
§2. 1. Wydatki na wiadczenia podlegaj¹ zwrotowi
w ca³oci, je¿eli dochód na osobê samotnie gospodaruj¹c¹
oraz na osobê w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej uchwa³y.
2. Wydatki na wiadczenia podlegaj¹ zwrotowi w czêci
zale¿nej od wysokoci dochodu na osobê w rodzinie, zgodnie
z nastêpuj¹cymi zasadami:



 


 








5. Za dzieñ sp³aty uwa¿a siê dzieñ wp³aty kwoty na
rachunek wskazany przez M-GOPS w Kominie Wlkp.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Komin Wlkp. oraz Kierownikowi Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kominie Wlkp.
§6. Traci moc uchwa³a nr XXIII/163/97 Rady Miejskiej
w Kominie Wlkp. z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie
ustalenia zasad zwrotu wydatków na wiadczenia z pomocy
spo³ecznej.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie, po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kominie
Wielkopolskim
() mgr in¿. Justyn Zaradniak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4219

 16887 

4219
UCHWA£A Nr XVII/164/04 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w ramach pomocy spo³ecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 44 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze
zmianami) Rada Miejska w Kominie Wlkp. uchwala co nastêpuje:
§1. Sprawienie pogrzebu odbywa siê zgodnie z wyznaniem zmar³ego.
§2. Rodzina zmar³ego, je¿eli nale¿y do osób uprawnionych do pomocy w myl ustawy mo¿e ubiegaæ siê o pomoc
w postaci zasi³ku celowego.
§3. Osobom nie posiadaj¹cym rodziny, sprawienie pogrzebu organizuje Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Kominie Wielkopolskim.
§4. Sprawienie pogrzebu obejmuje nastêpuj¹ce wiadczenia:
1) trumna sosnowa, wierkowa lub olchowa,
2) krzy¿ drewniany, tabliczka imienna,
3) niezbêdne ubranie i buty,
4) wi¹zanka,
5) pobyt zw³ok w prosektorium lub ch³odni,
6) transport zw³ok z prosektorium lub ch³odni,
7) ceremonia pogrzebowa,

8) transport zw³ok na cmentarz,
9) wykopanie grobu, z³o¿enie zw³ok w grobie, zasypanie
grobu.
§5. Wydatki zwi¹zane z pochówkiem winny byæ udokumentowane, a wysokoæ poniesionych kosztów nie wiêksza
ni¿ wynosi zasi³ek pogrzebowy.
§6. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminê
poniesione wydatki podlegaj¹ zwrotowi z masy spadkowej,
je¿eli po osobie zmar³ej nie przys³uguje zasi³ek pogrzebowy.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Komin Wlkp. oraz Kierownikowi Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kominie Wlkp.
§8. Traci moc uchwa³a Nr XXIII/164/97 Rady Miejskiej
w Kominie Wielkopolskim z dnia 21 kwietnia 1997 roku
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w ramach
pomocy spo³ecznej.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kominie
Wielkopolskim
() mgr in¿. Justyn Zaradniak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4220

 16888 

4220
UCHWA£A Nr XVII/165/2004 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie szczegó³owych warunków: przyznawania, odp³atnoci, zwalniania
od op³at oraz trybu pobierania op³at za us³ugi opiekuñcze
§2. 1. Us³ugi opiekuñcze wiadczone s¹ nieodp³atnie dla
osób, których dochód nie przekracza kryteriów dochodowych
okrelonych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64,
poz. 593 ze zmianami) Rada Miejska w Kominie Wielkopolskim uchwala co nastêpuje:

2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe okrelone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej ustala siê nastêpuj¹ce zasady odp³atnoci:

§1. Us³ugi opiekuñcze wiadczone s¹ w miejscu zamieszkania osoby wymagaj¹cej pomocy.

'
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3. Koszt jednej godziny us³ugi w danym roku ustala siê
w oparciu o umowê zawart¹ z wykonawc¹ us³ug opiekuñczych.
4. Op³atê za ustalone decyzj¹ us³ugi opiekuñcze wp³aca
siê do kasy Miejsko- Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Kominie Wielkopolskim do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca po
miesi¹cu wykonania us³ugi.
§3. W szczególni uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana mo¿e na jej wniosek lub na wniosek pracownika
socjalnego byæ czêciowo lub ca³kowicie zwolniona z ponoszenia odp³atnoci na okrelony czas ze wzglêdu na:
1) koniecznoæ ponoszenia op³at za pobyt cz³onka rodziny
w domu pomocy spo³ecznej,
2) sytuacjê, gdy wiêcej ni¿ jedna osoba w rodzinie wymaga
us³ug opiekuñczych,




 



  

















 



   










3) du¿e odpowiednio udokumentowane wydatki na leki
i koszty leczenia,
4) zdarzenie losowe.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kominie Wielkopolskim oraz Kierownikowi
Miejsko- Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kominie
Wielkopolskim.
§5. Traci moc uchwa³a nr XXI/149/96 Rady Miejskiej
w Kominie z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ustalania
zasad przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze.
§6. Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
od 1 stycznia 2005 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kominie
Wielkopolskim
() mgr in¿. Justyn Zaradniak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4221

 16889 

4221
UCHWALA Nr XXVI/119/04 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW
z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz.U.
z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz.U.
z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Dz.U.
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271,
Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz.
1203, Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.: Dz.U. z 2002
r. Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Dz.U.




 
   
 

z 2003 r. Nr 203 poz. 1966, Dz.U. z 2003 r. Nr 200 poz. 1953,
Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1840,
Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Dz.U. z 2004 r. Nr 96 poz.
959, Dz.U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291) Rada Gminy i Miasta
uchwala, co nastêpuje:
§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3, 5 t do 5, 5 t w³¹cznie, w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
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2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 5, 5 t do 9 t w³¹cznie, w zale¿noci od roku produkcji
pojazdu:
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3. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 9 t i poni¿ej 121, w zale¿noci od roku produkcji
pojazdu:
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4. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4221

 16890 







































 
 
 



















5. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3, 5 t do 8 t w³¹cznie, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
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6. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 8 t i poni¿ej 12 t, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
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7. od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:
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8. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 do 101 w³¹cznie
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od roku
produkcji przyczepy i naczepy:
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9. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 10 t i poni¿ej
12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci
od roku produkcji przyczepy, naczepy:
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10. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿
12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
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11.od autobusów do mniej ni¿ 30 miejsc, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
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12. od autobusów o liczbie





 
   
 

 

§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta Odolanów.
§3. Traci moc uchwa³a nr XV/65/2003 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie
ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków
transportowych.
§4. Uchwa³ê og³asza siê poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i Miasta, na tablicach
og³oszeñ we wsiach so³eckich oraz w prasie lokalnej.
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§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i dotyczy roku podatkowego 2005.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Odolanowie
() mgr Jan Prokop

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4222

 16892 

4222
UCHWA£A Nr XXV/344/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr VII/73/94 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.12.1994 roku
w sprawie op³at za przewozy w komunikacji miejskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 05.07.2001 roku o cenach (Dz.U. Nr 97 poz. 1050 ze
zmianami) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Zmienia siê §1 uchwa³y VII/73/94 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.12.1994 roku w sprawie op³at
za przewozy w komunikacji miejskiej, który otrzymuje brzmienie:
1. Ustala siê op³aty za jednorazowe przewozy pasa¿erów
rodkami gminnego transportu zbiorowego na liniach
i w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zawieraj¹ce 7% podatek VAT:
1.1. Bilet jednorazowy normalny w wysokoci 2,00 z³
1.2. Bilet jednorazowy ze zni¿k¹ 50% w wysokoci 1,00 z³
2. Ustala siê op³atê jednorazow¹ za przewóz psów rodkami
lokalnego transportu zbiorowego na liniach i w granicach
administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego
w wysokoci równej cenie biletu jednorazowego normalnego.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty za bilety okresowe na przewóz rodkami lokalnego transportu zbiorowego na liniach

i w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego w nastêpuj¹cych wysokociach:
3. 1. Bilet miesiêczny normalny na wszystkie linie miejskie i we wszystkie dni tygodnia w wysokoci 80,00 z³.
3. 2. Bilet miesiêczny normalny na wszystkie linie miejskie od poniedzia³ku do pi¹tku w wysokoci 74, 00 z³.
3. 3. Bilet miesiêczny ze zni¿k¹ 50% na wszystkie linie
miejskie i wszystkie dni tygodnia w wysokoci 40,00 z³.
3. 4. Bilet miesiêczny ze zni¿k¹ 50% na wszystkie linie
miejskie od poniedzia³ku do pi¹tku w wysokoci 37,00
z³.
4. Ustala siê op³atê za sprzeda¿ biletów przez kierowców na
liniach miejskich w wysokoci 0,30 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od opublikowania.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Wojciech Gilarski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4223
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4223
UCHWA£A Nr XXV/345/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie nadania nazwy nowopowsta³ej ulicy w rejonie ulicy Koñcowej
Rada Miejska na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001
r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) uchwala co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê nowopowsta³ej ulicy w rejonie ulicy
Koñcowej, stanowi¹c¹ czêæ dzia³ki nr 26/22 z arkusza 90
oznaczonej na za³. planie literami A¬>A -Weso³a.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Wojciech Gilarski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185
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Poz. 4223

Za³¹cznik nr 1 - 3
do uchwa³y Nr XXV/345/2004
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2004 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

 16895 

Poz. 4223
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Poz. 4223
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4224
UCHWA£A Nr XXV/346/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie nadania nazwy nowopowsta³ej ulicy w rejonie ulicy Jasnej
Rada Miejska na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) uchwala co
nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê nowopowsta³ej ulicy w rejonie ulicy
Jasnej, stanowi¹c¹: czêæ dzia³ki nr 5/8 z arkusza 90 oznaczonej na za³. planach literami A¬>A  ks. Jerzego Popie³uszki.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Wojciech Gilarski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

 16898 

Poz. 4224

Za³¹cznik nr 1 - 2
do uchwa³y Nr XXV/346/2004
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2004 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185
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Poz. 4224
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4225
UCHWA£A Nr XXV/347/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie nadania nazwy nowopowsta³ej ulicy w rejonie ulicy Przymiejskiej
Rada Miejska na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) uchwala co
nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê nowopowsta³ej ulicy w rejonie ulicy
Przymiejskiej, stanowi¹c¹ dzia³ki nr: 69/1, 72/12, 75/1, 78/7
z arkusza 177 oznaczonej na za³. planie literami A¬>A
 Miros³awa Ferièa.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Wojciech Gilarski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

 16901 

Poz. 4225

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXV/347/2004
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2004 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185
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Poz. 4225
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Poz. 4226

4226
UCHWA£A Nr XXI/148/2004 RADY GMINY W GNIENIE
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom
Dzia³aj¹c na mocy art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jedn. tekst 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
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy
w Gnienie uchwala, co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nastêpuj¹ce nazwy ulicom:
1) Wie Mnichowo
ul. Osiedle Sosnowe

§2. Przebieg nowo nazwanych ulic , o których mowa w §1
niniejszej uchwa³y okrelaj¹ za³¹czniki Nr 1 do tej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Gniezno.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

 16904 

Poz. 4226

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXI/148/2004
Rady Gminy w Gnienie
z dnia 1 grudnia 2004 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4227
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4227
UCHWA£A Nr XXI/149/2004 RADY GMINY W GNIENIE
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie wyznaczenia liczby punktów sprzeda¿y alkoholu
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.)
oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz.U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
§1. Ustala siê w obszarze Gminy Gniezno 93 punkty
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa), w tym 51 przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y jak i 42 w miejscu sprzeda¿y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Gniezno.
§3. Traci moc uchwa³a nr XIV/101/2004 z dnia 3 lutego
2004 r. w sprawie wyznaczenia liczby punków sprzeda¿y
alkoholu.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski

Wykaz punktów stanowi¹ za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXI/149/2004
Rady Gminy w Gnienie
z dnia 1 grudnia 2004 r.

WYKAZ
Planowanych punktów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu na terenie Gminy Gniezno w placówkach gastronomicznych.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXI/149/2004
Rady Gminy w Gnienie
z dnia 1 grudnia 2004 r.

WYKAZ
Planowanych punktów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu na terenie Gminy Gniezno w placówkach handlowych.
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4228
UCHWA£A Nr XVII/88/04 RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawki op³aty za zajêcie pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. Nr
204, poz. 2086) Rada Gminy Obrzycko uchwala co nastêpuje:
§1. Ustaliæ op³atê za zajmowanie 1 m2 pasa drogowego
w celu:

§2. Ustaliæ op³atê za zajmowanie 1 m2 pasa ruchu drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokoci 200 z³. rocznie.

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Obrzycko.

2) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

3) zajêcia pasa drogowego na prawach u¿ytecznoci w celach innych ni¿ wymienione w pkt 1 i 2 oraz §2 uchwa³y
w wysokoci 10 z³. za jeden dzieñ.

Przewodnicz¹cy Rady
() Jacek Libera

4229
UCHWA£A Nr XXIV/229/2004 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci i zwolnieñ z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002 roku, Nr 9, poz. 84 z póniejszymi zmianami)
Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od
nieruchomoci na terenie Gminy Rokietnica:
1.

od gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
0,66 z³,
gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,52 z³,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,28 z³

2.

od budynków lub ich czêci:

a) mieszkalnych
- od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

0,54 z³

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej
17,00 z³
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1
8,37 z³
m2 powierzchni u¿ytkowej
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
3,61 z³
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
6,01 z³
3.

od budowli - 2% ich wartoci

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4229, 4230

 16908 

§2. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci, nieruchomoci zajête na potrzeby po¿arnictwa i na potrzeby kultury.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹
nieruchomoci lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

§5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwala ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2005 rok.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerlein

§4. Traci moc Uchwala Nr XIII/116/2003 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomoci i zwolnieñ z tego podatku.

4230
UCHWA£A Nr XXIV/231/2004 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142. poz. 1591 z póniejszymi
zmianami), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002
roku, Nr 9, poz. 84 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy
Rokietnica uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 12,00 z³ od jednego psa.
§2. 1. Podatek od posiadania psów p³atny jest z góry bez
wezwania do dnia 15 marca danego roku, z zastrze¿eniem
wynikaj¹cym z ust. 2.
2. W przypadku nabycia psa po dacie, o której mowa
w ust. l, podatek p³atny jest w terminie miesi¹ca od dnia
nabycia psa.

2. Warunki poboru podatku od posiadania psów okrela
odrêbna Uchwa³a.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc uchwala Nr XIII/118/2003 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od
posiadania psów.
§5. 1. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwala ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2005 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerlein

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

Poz. 4231
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4231
UCHWA£A Nr XXIV/232/2004 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002 roku, Nr 9, poz. 84 z póniejszymi zmianami),
Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej pobieranej od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej,
dokonuj¹cych sprzeda¿y w nastêpuj¹cy sposób:
1) na targowisku zlokalizowanym w Rokietnicy ul. Dworcowa:
a) przy sprzeda¿y p³odów rolnych przez producentów
10,00 z³
b) przy sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych oraz przy
sprzeda¿y mieszanej tj. artyku³ów rolno - spo¿ywczych
i przemys³owych
35,00 z³
c) przy sprzeda¿y artyku³ów wy³¹cznie przemys³owych
45,00 z³
2) na pozosta³ych targowiskach:
a) przy sprzeda¿y p³odów rolnych przez producentów
5,00 z³
b) przy sprzeda¿y pozosta³ych artyku³ów

3) Wysokoæ dziennej op³aty targowej nie mo¿e przekroczyæ
597,32 z³
4) Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ, w którym
dokonywana jest sprzeda¿.
§2. 1. Op³ata targowa pobierana jest w drodze inkasa
przez inkasentów:
a) Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych w Rokietnicy ul.
Pocztowa 3 dla targowiska w Rokietnicy ul. Dworcowa
czêæ dzia³ki Nr 326/3,
b) W pozosta³ych miejscowociach - so³tysi poszczególnych
wsi.
2. Inkasenci pobieraj¹cy op³atê targow¹ odprowadzaj¹
j¹, w terminie 7 dni od zainkasowania, na rachunek urzêdu
gminy.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr XIII/119/2003 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia
stawek op³aty targowej.
§5. 1. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2.
rok.

Uchwa³a ma zastosowanie do op³aty nale¿nej za 2005

10,00 z³
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerlein

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185
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4232
UCHWA£A Nr XXIV/241/2004 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowoci Kobylniki, Gmina Rokietnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje:
§1. Ulicom po³o¿onym w miejscowoci Kobylniki zajmuj¹cym dzia³ki oznaczone numerami ewidencyjnymi:
- dzia³ka nr 180/1

nadaæ nazwê BUKOWA,

- dzia³ka nr 237 i czêæ dzia³ki nr 179/1
nadaæ nazwê BRZOZOWA,
- dzia³ka nr 266
- czêæ dzia³ki nr 178/1

nadaæ nazwê DÊBOWA,
nadaæ nazwê GRABOWA,

- dzia³ka nr 256 i czêæ dzia³ki nr 177/1
nadaæ nazwê JESIONOWA,
- dzia³ka nr 252 i czêæ 176/1
nadaæ nazwê KASZTANOWA,
- dzia³ka nr 174/6 i czêæ dzia³ki 175/1
nadaæ nazwê KLONOWA,

- czêæ dzia³ek nr 179/1, 178/1, 177/1, 176/1, 175/1
nadaæ nazwê ORZECHOWA,
³y.

§2. Usytuowanie ulic okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa-

§3. Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu naniesie na mapê sytuacyjn¹ miejscowoci Kobylniki nazwy ulic wymienionych w §1.
§4. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy i So³ectwa Kobylniki.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rokietnica.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) mgr in¿. Witold Bajerlein

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 185

 16911 

Poz. 4232

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIV/241/2004
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 2 grudnia 2004 r.
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4233
UCHWA£A Nr XXIV/242/2004 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na udzielone wiadczenia z pomocy spo³ecznej w formie zasi³ków okresowych,
celowych lub pomocy rzeczowej, bêd¹cych w zakresie zadañ w³asnych gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 96 ust. 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) Rada Gminy
w Rokietnicy uchwala co nastêpuje:
§1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub
rodzime o dochodach przekraczaj¹cych kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej mo¿e byæ przyznany zasi³ek
okresowy, zasi³ek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu czêci lub ca³oci kwoty zasi³ku lub wydatków na
pomoc rzeczow¹.
§2. Wydatki na wiadczenia okrelone w §1 podlegaj¹
zwrotowi w ca³oci lub w czêci na zasadach okrelonych
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cego jej integraln¹ czêæ.

§4. W szczególnych przypadkach, zw³aszcza je¿eli ¿¹danie
zwrotu wydatków na zasi³ki okresowe, celowe lub pomoc
rzeczow¹ w ca³oci lub w czêci stanowi³oby dla osoby
zobowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie lub te¿ niweczy³oby skutki udzielonej pomocy, kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej
na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej mo¿e odstawiæ od ¿¹dania zwrotu tych wydatków.
§5. Zwrot wydatków na przyznane wiadczenia nastêpuje
na rachunek bankowy Orodka Pomocy Spo³ecznej w Rokietnicy.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
i Kierownikowi Orodka Pomocy Spo³ecznej w Rokietnicy.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerlein

§3. Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej w decyzji
administracyjnej przyznaj¹cej wiadczenie orzeka o terminach zwrotu wydatków na przyznane wiadczenia, w tym
o terminach zwrotu i ilociach ewentualnych rat.

Za³¹cznik
Do uchwa³y Nr XXIV/242/2004
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 02 grudnia 2004 roku
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4234
UCHWA£A Nr XXIV/243/2004 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegó³owych zasad warunków przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych warunków czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at,
jak równie¿ trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64
poz. 593 ze zmianami) Rada Gminy w Rokietnicy uchwa³a co
nastêpuje:
§1. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. a jest jej
pozbawiona, przys³uguje pomoc w formie us³ug opiekuñczych lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych.
2. Us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi opiekuñcze mog¹ byæ przyznane równie¿ osobie, która wymaga
pomocy innych osób, a rodzina, tak¿e wspólnie nie zamieszkuj¹cy ma³¿onek, wstêpni i zstêpni nie mog¹ takiej pomocy
zapewniæ.
§2. wiadczenie pomocy spo³ecznej w formie us³ug opiekuñczych lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych udzielane
jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela
ustawowego lub innej osoby za zgod¹ osoby zainteresowanej
lub jej przedstawiciela ustawowego.
§3. Do wniosku, o którym mowa w &2, nale¿y do³¹czyæ
zawiadczenie wystawione przez lekarza, w którym stwierdza
siê koniecznoæ wiadczenia pomocy spo³ecznej w formie
us³ug opiekuñczych lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych.
§4. Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej przyznaj¹c
w drodze decyzji administracyjnej pomoc spo³eczn¹ w formie
us³ug opiekuñczych lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych, na podstawie rodzinnego wywiadu rodowiskowego,
zawiadczenia lekarskiego, o którym mowa w §3, okrela ich
zakres, czêstotliwoæ i miejsce wiadczenia.

§5. Ustala siê zasady odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze
lub specjalistyczne us³ugi opiekuñcze zgodnie z treci¹ za³¹cznika do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cego jej integraln¹ czêæ.
§6. W szczególnych przypadkach, zw³aszcza je¿eli ca³kowita lub czêciowa odp³atnoæ za udzielone wiadczenia
stanowi³aby dla osoby zobowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie
lub niweczy³aby skutki udzielonej pomocy, kierownik Orodka
Pomocy Spo³ecznej na wniosek pracownika socjalnego lub
osoby zainteresowanej mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania ponoszenia
ca³kowitych lub czêciowych op³at, o których mowa w §5.
§7. Op³aty za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze uiszcza siê w siedzibie Orodka Pomocy Spo³ecznej do dnia 20-ego ka¿dego miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym wiadczenie zosta³o wykonane.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
i Kierownikowi Orodka Pomocy Spo³ecznej w Rokietnicy.
§9. Traci moc uchwa³a NR XXV/151/96 Rady Gminy
Rokietnica w sprawie szczegó³owych zasad przyznawania
odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych zasad
czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at i trybu ich
pobierania.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerlein

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIV/243/2004
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 2 grudnia 2004 r.

1. Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
przys³uguj¹ nieodp³atnie:
a) wiadczeniobiorcy, którego dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej,
b) wiadczeniobiorcy samotnie gospodaruj¹cemu, po
ukoñczeniu przez niego 80 roku ¿ycia - gdy jego

dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego
ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej.
2. Odp³atnoæ za godzinê us³ug opiekuñczych lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych ustala w drodze decyzji
kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej. Ustala siê z zastrze¿eniem pkt 1 nastêpuj¹ce zasady odp³atnoci od
ustalonej ceny za godzinê wiadczenia.
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4235
UCHWA£A Nr XXIV/246/2004 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz ustalania wysokoci stypendiów sportowych
dla dzieci i m³odzie¿y - cz³onków klubów sportowych dzia³aj¹cych na terenie gminy Rokietnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 22 ust. 4a i ust.
6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
(tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr 81. poz. 889 ze zmianami)
Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje:

- 2 przedstawicieli Komisji Owiaty, Kultury, Zdrowia
i Porz¹dku Publicznego Rady Gminy Rokietnica,
2. W pracach Komisji Stypendialnej mog¹ uczestniczyæ
jako obserwatorzy, przedstawiciele klubów sportowych oraz
dyrektorzy szkó³, do których uczêszczaj¹ zawodnicy ubiegaj¹cy siê o przyznanie stypendium.

§1. Okrela siê zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz ustalania wysokoci stypendiów sportowych - cz³onkom klubów sportowych dzia³aj¹cych na terenie
gminy Rokietnica zawodnikom osi¹gaj¹cym sukcesy w dyscyplinach objêtych systemem wspó³zawodnictwa sportu dzieci
i m³odzie¿y w kategoriach m³odzie¿owych, okrelonych przez
poszczególne polskie zwi¹zki sportowe.

§4. Szczegó³owe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz ustalania wysokoci stypendiów sportowych finansowanych ze rodków bud¿etu Gminy Rokietnica
okrela Regulamin przyznawania, wstrzymywania i cofania
oraz ustalania wysokoci stypendiów sportowych dla zawodników klubów sportowych, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

§2. Gmina Rokietnica zabezpieczy w bud¿ecie Gminy rodki pieniê¿ne z przeznaczeniem na wyp³atê stypendiów sportowych.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rokietnica.

§3. 1. Stypendia sportowe bêdzie przyznawaæ Komisja
Stypendialna w sk³adzie:
- przewodnicz¹cy: Wójt Gminy Rokietnica
- cz³onkowie:

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerlein
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIV/246/2004
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 2 grudnia 2004 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA I COFANIA, ORAZ USTALANIA WYSOKOCI STYPENDIÓW
SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW KLUBÓW SPORTOWYCH DZIA£AJ¥CYCH NA TERENIE GMINY ROKIETNICA
§1. 1 Komisja Stypendialna - na wniosek podmiotów,
o których mowa w §4 Regulaminu-przyznaje indywidualne
stypendia sportowe w kwocie od 100 do 300 z³otych, szczególnie uzdolnionym zawodnikom klubów sportowych dzia³aj¹cych na terenie gminy Rokietnica, w wieku do 18 lat
w dyscyplinach objêtych systemem wspó³zawodnictwa sportu dzieci i m³odzie¿)- w kategoriach m³odzie¿owych okrelonych przez poszczególne polskie zwi¹zki sportowe.
2. Komisja Stypendialna mo¿e przyznaæ stypendium sportowe zawodnikowi bêd¹cemu mieszkañcem gminy Rokietnica- cz³onkowi klubu sportowego dzia³aj¹cego na terenie gminy
Rokietnica , który w roku poprzedzaj¹cym przyznanie stypendium spe³nia³ jedno z nastêpuj¹cych kryteriów:
1) zaj¹³ od pierwszego do ósmego miejsca w zawodach
o mistrzostwo Polski,
2) bra³ udzia³ w Mistrzostwach Europy i wiata,
3) w grach zespo³owych zosta³ powo³any do kadry Polski na
mistrzostwa Europy i wiata.
3. Przez mistrzostwo Polski, o którym mowa w ust. 2 pkt
1) Regulaminu, rozumie siê zawody mistrzowskie w zasadniczym okresie startowym, których wyniki s¹ zaliczane do
systemu wspó³zawodnictwa sportu dzieci i m³odzie¿y.
4. W przypadku gier zespo³owych licz¹cych powy¿ej
dwóch zawodników, stypendium mo¿e otrzymaæ nie wiêcej
ni¿ trzech zawodników.
§2. 1. Zawodnik mo¿e otrzymywaæ stypendium sportowe
tylko z jednej jednostki samorz¹du terytorialnego.
2. Stypendium sportowe przyznawane jest na okres
jednego roku.
3. Komisja Stypendialna - z inicjatywy w³asnej lub na
uzasadniony wniosek podmiotów, o których mowa w §4
Regulaminu - mo¿e cofn¹æ stypendium sportowe w trakcie
roku, na który zosta³o przyznane, w razie zajcia jednej
z nastêpuj¹cych okolicznoci:
1) na zawodników zosta³a na³o¿ona kara dyscyplinarna, przez
klub sportowy lub zwi¹zek danej dyscypliny sportowej,
2) przyznane zosta³o stypendium sportowe ze rodków pochodz¹cych z bud¿etu innej jednostki samorz¹du terytorialnego,
3) podpisany zosta³ kontrakt zawodniczy lub zawodowy
z klubem sportowym lub zwi¹zkiem danej dyscypliny sportowej zapewniaj¹cy zawodnikowi sta³e wynagrodzenie,
4) przerwana zosta³a ci¹g³oæ treningu z przyczyn innych ni¿
zdrowotne,
5) zawodnik zosta³ zawieszony w prawach zawodnika przez
organ statutowy,

6) zawodnik utraci³ prawa zawodnika lub przesta³ byæ cz³onkiem Klubu Sportowego,
7) zawodnik odmówi³ udzia³u w zawodach lub rozgrywkach
mistrzowskich (okrelonych w³aciwym regulaminem Polskiego Zwi¹zku Sportowego).
4. Komisja Stypendialna - z inicjatywy w³asnej lub na
uzasadniony wniosek podmiotów wskazanych w §4 - mo¿e
zawiesiæ wyp³atê stypendium sportowego w trakcie roku, na
który zosta³o przyznane, o ile zawodnik utraci³ w tym czasie
zdolnoæ do uprawiania sportu stwierdzon¹ orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza o specjalizacji sportowej.
Zawodnikowi, o którym mowa w ust. 4, stypendium sportowe
wyp³aca siê przez okres 1 miesi¹ca od dnia utraty przez
zawodnika zdolnoci do uprawiania sportu.
§3. 1. Wysokoæ stypendium sportowego uzale¿niona jest
od wyników uzyskanych przez zawodnika we wspó³zawodnictwie dzieci i m³odzie¿y wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów za:
1) zajêcie 1 - 8 miejsca w zawodach o mistrzostwo Polski,
2) udzia³ w Mistrzostwach Europy i wiata w kategoriach
wiekowych,
3) powo³anie w grach zespo³owych do kadry Polski na zawody o Mistrzostwo Europy i wiata.
2. Kwotê przyznanego stypendium ustala ka¿dorazowo
Komisja Stypendialna.
3. Stypendia sportowe wyp³acane s¹ w ramach rodków
przewidzianych na ten cel w uchwale bud¿etowej na dany rok
w 12 miesiêcznych ratach - w równych czêciach.
§4. Podmiotami uprawnionymi do wystêpowania z wnioskami o przyznanie stypendiów sportowych s¹:
1) Okrêgowe zwi¹zki sportowe,
2) Kluby sportowe,
3) Stowarzyszenia kultury fizycznej.
§5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
winien zawieraæ w szczególnoci:
1) dane osobowe zawodnika,
2) zwiêz³¹ charakterystykê osi¹gniêæ zawodnika,
3) potwierdzenie uzyskanych wyników sportowych okrelonych w §l ust. 2 Regulaminu przez Okrêgowy Zwi¹zek
Sportowy danej dyscypliny,
4) owiadczenie zawodnika o nie podpisaniu w okresie poprzedzaj¹cym przyznanie stypendium sportowego innych
umów stypendialnych, b¹d kontraktu lub zawodowego
z klubem lub zwi¹zkiem sportowym zapewniaj¹cych sta³e
wynagrodzenie.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIV/246/2004
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 2 grudnia 2004 r.
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5) Pozytywn¹ opiniê Okrêgowego Zwi¹zku Sportowego danej dyscypliny i trenera klubu.

3. Obs³ugê organizacyjn¹ zwi¹zan¹ z przyznawaniem
stypendiów zapewnia Urz¹d Gminy Rokietnica.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego
stanowi za³¹cznik do niniejszego Regulaminu.

§7. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku,
o którym mowa w §5 wnioskodawca zostanie wezwany do ich
usuniêcia, w terminie 3 dni od daty dorêczenia wezwania.

§6. 1. Wnioski w sprawie przyznania stypendiów sportowych sk³adane s¹ w Sekretariacie Urzêdu Gminy Rokietnica
w terminie do dnia 31 padziernika ka¿dego roku z uwzglêdnieniem osi¹gniêæ sportowych zawodnika w bie¿¹cym roku.
2. Wnioski na rok 2005 sk³adane bêd¹ w terminie 1
miesi¹ca od wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

§8. Wniosek nie podlega rozpoznaniu w razie:
1) cofniêcia wniosku przez wnioskodawcê.
2) mierci osoby ubiegaj¹cej siê o stypendium,
3) nie uzupe³nienia braków formalnych we wniosku w terminie okrelonym w §7 Regulaminu.

4236
UCHWA£A Nr XXIV/253/2004 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami stale zamieszkuj¹cymi i w³acicielami gruntów po³o¿onych
w obrêbie geodezyjnym Mrowino w sprawie przynale¿noci administracyjnej tego¿ rejonu do so³ectwa Rokietnica
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Rokietnica uchwala,
co nastêpuje:
§1. Postanawia siê przeprowadziæ konsultacje spo³eczne
z mieszkañcami i w³acicielami gruntów po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Mrowino - rejon ul. Lenej, stale zamieszkuj¹cymi na terenie gminy Rokietnica zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i tryb przeprowadzenia
konsultacji w sprawie okrelonej w §1:
1. konsultacje przeprowadzone zostan¹ w 45 dniu po wejciu
w ¿ycie niniejszej uchwa³y w godzinach od 18.00 do 20.00
w sali sesyjnej Urzêdu Gminy w Rokietnicy,

2. zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji poda siê
poprzez wywieszenie og³oszeñ na tablicach so³ectw oraz
zamieszczenie og³oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzêdu Gminy Rokietnica,
3. konsultacje odbêd¹ siê poprzez wype³nienie ankiety, która
stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rokietnica.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerlein
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4237
UCHWA£A Nr XXVII/171/2004 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych(tekst jednolity Dz.U. Nr 9 z 2002 roku poz. 84 ze
zmianami), Rada Miejska uchwala co nastêpuje.

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8, 37 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

§1. 1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Grodzisk Wlkp.
w 2005 r.:

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 6, 01 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

1) Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0, 66 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3, 52 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0, 25 z³ od 1 m2 powierzchni.
2) Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych 0, 54 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, 50 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3, 61 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartoci.
§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki i grunty zajête pod orodki pomocy spo³ecznej,
domy kultury, biblioteki, muzea, wiejskie sale i wietlice
z wyj¹tkiem czêci przeznaczonych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
2) grunty, budynki i budowle zajête na potrzeby ochrony
przeciwpo¿arowej z wyj¹tkiem czêci przeznaczonych na
prowadzone dzia³alnoci gospodarczej.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.
§4. Traci moc uchwala Nr XV/87/2003 Rady Miejskiej
w Grodzisku Wlkp. z dnia 8 grudnia 2003 roku.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2005.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Marek Kinecki
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4238
UCHWA£A Nr XXVII/172/2004 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych(tekst jednolity Dz.U. Nr 9 z 2002 roku poz. 84 ze
zmianami), Rada Miejska uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Grodzisk
Wlkp. w 2005 r.
1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu od 3, 5 ton i poni¿ej 12 ton:
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2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
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3. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3, 5 tony i poni¿ej 12 ton
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4. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
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5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹, prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
310,00 z³
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6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹, prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
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7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
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§2. Dla pojazdów okrelonych w §1 ust. 1, ust. 3, ust. 5
i ust. 7 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku
zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
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1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
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2. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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'2386=&=$/1$0$6$&$ .2:,7$
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3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹, od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹

0
5




 




rolnicz¹, prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
295,00 z³
4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
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§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.
§4. Traci moc uchwala Nr XV/88/2003 Rady Miejskiej
w Grodzisku Wlkp. z dnia 8 grudnia 2003 roku.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2005
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Marek Kinecki

4239
UCHWA£A Nr XXVII/173/2004 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dm¹ 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami), art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U Nr 9 z 2002 roku poz. 84 ze zmianami), Rada
Miejska uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów
na terenie gminy Grodzisk Wlkp. w wysokoci 40,00 z³ od
jednego psa.
§2. 1. Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku
powstania obowi¹zku podatkowego w ci¹gu roku w terminie
14 dni od dnia powstania obowi¹zku podatkowego. W przypadku powstania lub wyganiêcia obowi¹zku podatkowego
w ci¹gu roku podatkowego wysokoæ podatku ustala siê
proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek podatkowy.

2. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y
okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku i wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
§3. 1. Podatnicy podatku od posiadania psów z terenu
miasta Grodzisk Wlkp. s¹ zobowi¹zani do zap³aty podatku
w kasie Urzêdu Miejskiego.
2. Zarz¹dza siê pobór podatku na terenie wsi w drodze
inkasa.
3.

Na inkasentów wyznacza siê so³tysów.

4. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 25%
od zainkasowanej kwoty.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.
§5. Traci moc uchwa³a Nr III/11/2002 Rady Miejskiej
w Grodzisku Wlkp. z dnia 16 grudnia 2002 roku.
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§6. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dm¹
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2005.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Marek Kinecki

4240
UCHWA£A Nr XXVII/174/2004 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia 06 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r poz. 1591 ze zmianami), art. 14 pkt 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. Nr 9 z 2002 roku poz. 84 ze zmianami), Rada
Miejska uchwala co nastêpuje;
§1. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów, posiadanie
psa przez osoby, które zabra³y i zaopiekowa³y siê psem
z Przytuliska dla Bezdomnych Zwierz¹t funkcjonuj¹cego na
terenie Miejskiego Zak³adu Komunalnego w Grodzisku Wielkopolskim.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Marek Kinecki
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4241
POROZUMIENIE
w sprawie realizacji zadañ administracji rz¹dowej w zakresie weryfikacji danych
z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostê.
zawarte w dniu 3 grudnia 2004 r. w Warszawie pomiêdzy:
Ministrem Spraw Wewnêtrznych i Administracji, zwanym
dalej MSWiA, reprezentowanym przez
- Gustawa Pietrzyka, p.o. Dyrektora Departamentu Rejestrów Pañstwowych,
- Jadwigê Ksi¹¿ek - G³ównego Ksiêgowego
a Powiatem redzkim z siedzib¹ w rodzie Wielkopolskiej
ul. Daszyñskiego 5 zwanym dalej Powiatem  reprezentowanym przez Starostê redzkiego
- Paw³a £ukaszewskiego
Celem niniejszego Porozumienia jest okrelenie zasad
wspó³pracy pomiêdzy MSWiA i Powiatem, w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej
przez Powiat na podstawie §3 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 wrzenia 2003 roku w sprawie szczegó³owych czynnoci organów w sprawach zwi¹zanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów
w tych sprawach (Dz.U. Nr 192 poz. 1878) na u¿ytek Centralnej
Ewidencji Pojazdów prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku Prawo ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2003
r. Nr 58 poz. 515 z pón. zm.). Konwersja weryfikacja danych
s³u¿y poprawie jakoci danych zgromadzonych w Centralnej
Ewidencji Pojazdów. Dba³oæ o jakoæ danych ewidencyjnych
jest zadaniem w³asnym Ministra. Wobec faktu, i¿ akta pojazdów znajduj¹ siê u starostów, dokonanie weryfikacji mo¿liwe
jest wy³¹cznie przez nich.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z pón.
zm.), strony ustalaj¹ce nastêpuje:
§1. Ilekroæ w niniejszym Porozumieniu mowa o:
1) Ustawie - rozumie siê przez to ustawê z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr
58, poz. 515 z pón. zm.)
2) CEP - rozumie siê przez to Centraln¹ Ewidencjê Pojazdów,
3) Bazie Danych - rozumie siê przez to informatyczn¹ bazê
danych prowadzon¹ przez Starostê na podstawie §3 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 wrzenia
2003 roku w sprawie szczegó³owych czynnoci organów
w sprawach zwi¹zanych z dopuszczeniem pojazdów do
ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.
Nr 192 poz. 1878),
4) systemie Pojazd - rozumie siê przez to jednolity w skali
kraju system teleinformatyczny obs³uguj¹cy procesy reje-

stracji pojazdów, oparty o zunifikowane oprogramowanie
obs³uguj¹ce lokaln¹ bazê danych, umo¿liwiaj¹cy centraln¹ personalizacjê dowodów rejestracyjnych,
5) konwersji danych - rozumie siê przez to automatyczn¹
przeprowadzon¹ z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania zmianê standardu (formatu) danych.
6) rekordzie - zestawie informacji i danych osobowych dotycz¹cych jednego pojazdu i jego w³aciciela.
§2. 1. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji powierza a Powiat zobowi¹zuje siê do realizacji zadania
w zakresie konwersji i weryfikacji danych z Bazy Danych.
2. Powiat zobowi¹zuje siê do przeprowadzania konwersji
danych zgromadzonych w Bazie Danych na format XML
wskazany przez MSWiA, przy pomocy dotychczas stosowanego oprogramowania Bazy Danych, oprogramowania dostarczonego przez dostawcê systemu Pojazd oraz programu
konwertuj¹cego opracowanego na zlecenie Powiatu.
3. Powiat zobowi¹zuje siê do przeniesienia skonwertowanych danych do systemu Pojazd a za jego porednictwem do przekazania ich do CEP w terminie wynikaj¹cym
z przepisów odrêbnych.
4. Powiat zobowi¹zuje siê do dokonania weryfikacji
i uzupe³nienia zapisów danych skonwertowanych i zmigrowanych do systemu Pojazd, z danymi zawartymi w aktach
pojazdów, je¿eli podczas konwersji danych lub po jej zakoñczeniu raport b³êdów wyka¿e nieprawid³owoci zapisów.
5. Weryfikacja danych o której mowa w ust. 4 nie
dotyczy informacji o pojazdach wyrejestrowanych.
6. Przekazanie skonwertowanych i zweryfikowanych
danych do CEP zostanie dokonane za porednictwem podmiotu odpowiedzialnego za centraln¹ personalizacjê dowodów rejestracyjnych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Pojazd.
7. Przy realizacji zadañ wynikaj¹cych z Porozumienia,
Powiat zobowi¹zane jest do zabezpieczenia danych przed
dostêpem osób nieuprawnionych.
§3. 1. MSWiA zobowi¹zuje siê do zwrotu kosztów wykonania zadañ, o których mowa w §2, ze rodka specjalnego
prowadzonego na podstawie Ustawy oraz przepisów rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie op³aty ewidencyjnej
o której mowa przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. Nr 227, poz. 2254), w kwocie nieprzekraczaj¹cej w 2004
r. 6.600,00 z³ s³ownie (szeæ tysiêcy szeæset z³otych).
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nast¹pi na
podstawie faktury lub noty obci¹¿eniowej wystawionej przez
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Powiat w oparciu o dokumenty finansowe, znajduj¹ce siê do
wgl¹du w siedzibie Powiatu.
3. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1, nast¹pi
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury lub noty
obci¹¿eniowej, o których mowa w ust. 2, na rachunek bankowy wskazany przez Powiat.
4. Koszt konwersji jednego rekordu nie mo¿e przekroczyæ 20 gr.
5. Ustala siê koszt weryfikacji jednego rekordu w trybie
o którym mowa w §2 ust. 4 na 2 z³.
6. Kwota, o której mowa w ust. l przeznaczona jest na
pokrycie kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ przez Powiat zadañ
okrelonych w §2 w tym w szczególnoci zwi¹zanych
z sfinansowaniem kosztów programu konwertuj¹cego, uzupe³nieniem zapisów, o którym mowa w §2 ust. 4 oraz pokryciem kosztów us³ug, wynagrodzeñ, podatków i innych op³at.
7. Kwota, o której mowa w ust. 1 nie mo¿e byæ wykorzystana na pokrycie kosztów zwi¹zanych z przekazaniem
danych do centralnej ewidencji pojazdów.
8. W przypadku koniecznoci kontynuowania prac wynikaj¹cych z niniejszego porozumienia w 2005 r., zostanie
sporz¹dzony aneks w formie pisemnej.
9. Kalkulacja kosztów konwersji i weryfikacji zosta³a
przedstawiona w za³¹czniku do Porozumienia.
§4. Powiat zobowi¹zane jest do realizowania zadañ wynikaj¹cych z porozumienia z zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem,
z zachowaniem zasad legalnoci, celowoci, gospodarnoci
i rzetelnoci przy wydatkowaniu przekazanych rodków finansowych.
§5. Powiat zobowi¹zuje siê do udzielania ka¿dorazowo na
pisemne ¿¹danie MSWiA wyjanieñ na pimie, co do wszel-

Poz. 4241

kich dzia³añ podejmowanych przez Powiat w zwi¹zku z realizacj¹ Porozumienia. Wyjanienie takie winno zostaæ przedstawione w terminie 14 dni od dnia przekazania zapytania, chyba
¿e w zapytaniu ustalony zostanie inny termin na udzielenie
wyjanieñ.
§6. Powiat niezw³ocznie po przekazaniu danych zawiadomi pisemnie MSWiA o zakoñczeniu realizacji zadañ wynikaj¹cych z Porozumienia i przekazaniu danych dotycz¹cych
okrelonej liczby pojazdów.
§7. Strony zobowi¹zuj¹ siê do bie¿¹cej wspó³pracy przy
realizacji zadañ wynikaj¹cych z Porozumienia i rozstrzygania
powsta³ych sporów w drodze polubownej.
§8. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 lipca
2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w 4 egzemplarzach po
dwa dla ka¿dej ze stron.
Minister Spaw Wewnêtrznych
i Administracji
z up.
Dyrektor Departamentu
Rejestrów Pañstwowych
() Gustaw Pietrzak
G³ówna Ksiêgowa
() Jadwiga Ksi¹¿ek
Powiat:
Starosta
() in¿. Pawe³ £ukaszewski
Wicestarosta
() mgr Julian Kempa

Za³¹cznik
do Porozumienia
w sprawie wspó³pracy w zakresie weryfikacji
danych z informatycznej bazy danych Prezydenta
Miasta /Starosty do Centralnej Ewidencji Pojazdów

Uzasadnienie stawek za konwersjê i weryfikacje danych,
okrelonych w §3 oraz dat okrelonych w §4 ust. 3
Zadanie konwersji i weryfikacji danych nie jest zadaniem
w³asnym powiatów - nie wynika z ¿adnego przepisu prawa.
Jest jednoczenie zadaniem niezbêdnym dla umo¿liwienia siê
Ministra SWiA z wykonania obowi¹zków ustawowych - np.
udostêpniania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.
MSWiA zobowi¹za³o siê w dniu 20 lipca do przekazania kwot
do rozliczenia na pokrycie kosztów konwersji i weryfikacji.
Konwersja danych zosta³a ju¿ przeprowadzona w znacznej
czêci starostw i miast. W pozosta³ych przypadkach trwa lub
zostanie przeprowadzona do koñca listopada 2004 r. Pierwsze
wydatki na to zadanie mog³y zostaæ poczynione przez powiaty
w lipcu 2004 r. - w tym miesi¹cu rozpoczê³a siê konwersja
w niektórych powiatach. Dlatego te¿ wskazano datê l lipca
jako pocz¹tkow¹ datê, od której to poniesione wydatki mog¹
zostaæ rozliczone. Konwersja danych dokonywana jest przy
pomocy narzêdzia informatycznego, którego koszt ponosi

starostwo. Us³ugê konwersji wykonuj¹ na rzecz miast oraz
powiatów podmioty naliczaj¹ce op³atê za jej wykonanie przyjmuj¹c za podstawê wyliczenia koszt konwersji jednego rekordu. Z informacji pozyskanych przez MSWiA wynika, ¿e starostwa i miasta zawieraj¹c umowy na dokonanie konwersji
p³ac¹ kwoty nie przekraczaj¹ce 20 groszy (wiêkszoæ starostw
zg³asza ok. 12-15 groszy za rekord) na konwersjê jednego
rekordu, co przy ogólnie szacowanej kwocie rekordów - ok.
18 min. rekordów mo¿e wynieæ 1,8 min z³ przy za³o¿eniu 10
gr. za rekord, 2.160.000 z³ przy 12 groszach za rekord
i 3.600.000 z³ przy za³o¿eniu 20 groszy za rekord.
Weryfikacja danych (uzupe³nienie zapisów) dotyczyæ ma tych
rekordów, które nie s¹ rekordami dotycz¹cymi pojazdów
wyrejestrowanych i nie przesz³y z wynikiem pozytywnym
przez proces konwersji. Na dzieñ dzisiejszy nie jest mo¿liwe
okrelenie liczby rekordów, które podlegaæ bêdzie weryfikacji
i uzupe³nieniu, poniewa¿ nie jest jeszcze znany wynik konwersji we wszystkich powiatach. Wynik konwersji uzale¿niony
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jest od szeregu czynników niezale¿nych od MSWiA - Wynika
to z faktu, ¿e rejestracja pojazdów odbywa³a siê w powiatach
z wykorzystaniem zró¿nicowanych narzêdzi informatycznych
otrzymywanych przez starostów od ró¿nych dostawców (np.
zakresy danych o pojazdach bywa³y ró¿ne oraz systemy
stosowa³y ró¿norodne standardy techniczne gromadzenia
danych). Z pozyskanych przez MSWiA informacji wynika, ¿e
proces konwersji (tam gdzie zosta³ zakoñczony) pozytywnie
przesz³o od 30 do 99% rekordów - rednio w powiatach ok.
80 - 90%. Proces weryfikacji i uzupe³niania danych nie rozpocznie siê, dopóki starostwa nie otrzymaj¹ rodków finansowych na dokonanie tej czynnoci. MSWiA szacuje, ¿e koszt
weryfikacji jednego rekordu wynieæ mo¿e ok. 2 z³. Na czynnoæ t¹ sk³ada siê wyszukanie stosownych akt pojazdu, sprawdzenie poprawnoci zapisu w bazie informatycznej i jego

ewentualna korekta. Przyjmujemy, ¿e w ci¹gu godziny jeden
pracownik mo¿e dokonaæ weryfikacji ok. 6 rekordów. Stawka
12 z³ za godzinê pracy x 8 godzin x 22 dni rednio w miesi¹cu
12 wynosi 2.112 z³ dla starostwa na op³acenie kosztów pracy
przez jeden miesi¹c na jednego pracownika. MSWiA zak³ada,
¿e weryfikacja w 2004 r. realizowana bêdzie do momentu
wyczerpania rodków przekazanych do rozliczenia starostwom
w 2004 r., za wysokoæ niezbêdnych na ten cel rodków
w 2005 r. okrelona zostanie w aneksie do porozumienia,
zawartym na podstawie konkretnych, dotycz¹cych poszczególnych starostw wyliczeñ, opartych na faktycznie poniesionych kosztach i rezultatach konwersji. Poniewa¿ nie jest znana
konkretna liczba rekordów w poszczególnych starostwach,
z podstawê okrelenia sum przekazanych w 2004 r. do rozliczenia jest liczba ludnoci powiatu.

4242
ANEKS Nr 2 DO POROZUMIENIA
z dnia 7 stycznia 2004 r.
w prawie powierzenia Gminie Ostrowite przez Powiat S³upecki zadania - prowadzenie
rodowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie w 2004 r.
zawarty w dniu 6 grudnia 2004 r. w S³upcy pomiêdzy
Powiatem S³upeckim, reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w osobach:
1) Eugeniusz Grzeszczak - Starosta S³upecki
2) Bogus³aw Ochotny - Wicestarosta S³upecki
a Gmin¹ Ostrowite, reprezentowan¹ przez
Aleksandra Szczepankiewicza - Wójta Gminy Ostrowite
§1. W porozumieniu z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie
powierzenia Gminie Ostrowite przez Powiat S³upecki zadania
- prowadzenia rodowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie w 2004 r.
§5 ust. 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

1. Wysokoæ rodków przekazanych na cel okrelony
w § 1 wynosi 277.700,00 z³ (s³ownie: dwiecie siedemdziesi¹t siedem tysiêcy siedemset z³otych 00/100).
§2. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
§3. Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Starosta
() Eugeniusz Grzeszczak
Wicestarosta
() Bogus³aw Ochotny
Wójt
() Aleksander Szczepankiewicz
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