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3662

ZARZ¥DZENIE Nr 160/04 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta i Gminy w Margoninie

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (j. t. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z pó�n. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce:

- do Rady Miasta i Gminy w Margoninie dla wyboru jedne-
go radnego w jednomandatowym okrêgu wyborczym Nr
4 w Margoninie obejmuj¹cym ulice: Cmentarn¹, Poln¹,
Spokojn¹, Strzeleck¹, Szamociñsk¹.

§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 13 lutego 2005 r.

§3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych okre�la kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.

§4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania
do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczenia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(�) Andrzej Nowakowski

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 160/04

Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2004 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY MIASTA I GMINY W MARGONINIE
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3663

UCHWA£A Nr XVIII/131/2004 RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomo�ci

Poz. 3663

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. 1.Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci nowo
wybudowane lub dobudowane budynki, przeznaczone na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze produk-
cyjnym, handlowym lub us³ugowym i grunty pod tymi budyn-
kami, z wyj¹tkiem górnictwa wêgla, hutnictwa ¿elaza i stali
a tak¿e transportu oraz budynki, w których dotychczas nie
by³a prowadzona dzia³alno�æ gospodarcza, zaadaptowane na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze produk-
cyjnym, us³ugowym i handlowym i grunty pod tymi budyn-
kami, z wyj¹tkiem górnictwa wêgla, hutnictwa ¿elaza i stali
oraz transportu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje przez
okres 3 lat:

1) w przypadku utworzenia co najmniej 5-10 (w³¹cznie)
nowych miejsc pracy:

a) w wysoko�ci 100% podatku przez okres pierwszego
roku,

b) w wysoko�ci 40% podatku przez okres drugiego roku,

c) w wysoko�ci 20% podatku przez okres trzeciego roku,

2) w przypadku utworzenia, co najmniej /powy¿ej/ 11 miejsc
pracy:

a) w wysoko�ci 100% podatku przez okres pierwszego
roku,

b) w wysoko�ci 80% podatku przez okres drugiego roku,

c) w wysoko�ci 40% podatku przez okres trzeciego roku,

3. W przypadku utworzenia do 4 nowych miejsc pracy
zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przys³uguje przez okres
1 roku w wysoko�ci 100% podatku.

§2. 1.Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê
za spe³niony, je¿eli inwestycja, o której mowa w §1 ust. 1

spowodowa³a wzrost zatrudnienia w stosunku do �redniego
poziomu zatrudnienia w okresie sze�ciu miesiêcy przed odda-
niem budynku do u¿ytkowania w przeliczeniu na zatrudnio-
nych pracowników w pe³nym wymiarze czasu pracy.

2. Przy ustalaniu wielko�ci zatrudnienia uprawniaj¹cego
do zwolnienia w podatku uwzglêdnia siê nowo zatrudnionych
pracowników, z których co najmniej 50% stanowi¹ osoby
zamieszka³e i zameldowane na pobyt sta³y na terenie Gminy
Krzykosy.

§3. 1.Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym
mowa w §1 jest przed³o¿enie przez podatnika wójtowi Gminy
Krzykosy w terminie sze�ciu miesiêcy od dnia oddania budyn-
ku do u¿ytkowania dokumentów potwierdzaj¹cych utworze-
nie nowych miejsc pracy oraz oddanie inwestycji do u¿ytku.

2. Zwolnienie, o którym mowa w §1 ust. 2 przys³uguje
okresie, gdy stan zatrudnienia spe³nia warunki okre�lone
w tych przepisach.

§4. 1.Podatnik mo¿e skorzystaæ ze zwolnienia, o którym
mowa w §1 do warto�ci, która ³¹cznie z pomoc¹ publiczn¹
uzyskan¹ przez niego w ró¿nych formach oraz z ró¿nych
�róde³, bez wzglêdu na przeznaczenie tej pomocy, w ci¹gu
trzech kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ udzielenia zwol-
nienia w podatku od nieruchomo�ci nie przekroczy kwoty
stanowi¹cej równowarto�æ 100 tys. euro.

2. Podatnik wraz z dokumentami, dokumentami, których
mowa w §3 ust. 2 zobowi¹zany jest przed³o¿yæ informacjê
o uzyskanej pomocy publicznej w ci¹gu ostatnich trzech lat.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Romuald Pawlik



� 15447 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170

3664

UCHWA£A Nr XIX/154/04 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 19 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomo�ci, rolnym i le�nym

Poz. 3664

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
ze zm.) w zwi¹zku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12.01.1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 ze zm.) art. 6�a� ust. 11 ustawy z dnia 15.11.1984 r.
o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.),
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku le�nym
(Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Miejska w Sierakowie
uchwala, co nastêpuje:

§1. 1.Uchwala siê wzór informacji w sprawie podatku
od nieruchomo�ci oznaczony symbolem - IN - 1 zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y.

2. Uchwala siê wzór deklaracji w sprawie podatku
od nieruchomo�ci oznaczony symbolem - DN - 1, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y.

§2. 1.Uchwala siê wzór informacji w sprawie podatku
rolnego oznaczony symbolem - IR - 1, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 3 do uchwa³y.

2. Uchwala siê wzór deklaracji w sprawie podatku rolne-
go oznaczony symbolem - DR - 1, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 4 do uchwa³y.

§3. 1. Uchwala siê wzór informacji w sprawie podatku
rolnego oznaczony symbolem - IL - 1, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 5 do uchwa³y.

2. Uchwala siê wzór deklaracji w sprawie podatku
le�nego oznaczony symbolem - DL - 1, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 6 do uchwa³y.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Sieraków.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie poczynaj¹c od roku po-
datkowego 2005.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Grzegorz Adamczak
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3665

UCHWA£A Nr XIX/113/2004 RADY GMINY BRODNICA

z dnia 28 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych

Poz. 3665

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pó�n. zm.) Rada Gminy Brodnica
uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki op³at dziennych za zajêcie 1m2 pasa
drogowego dla dróg gminnych na cele nie zwi¹zane z bu-
dow¹, przebudow¹, remontem i ochron¹ dróg, zgodnie
z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

§2. 1.Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24
godziny traktuje siê jak zajêcie pasa drogowego przez 1 dzieñ.

2. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych sta-
wek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Brodnica.

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

Zastêpca
Przewodnicz¹cego Rady Gminy

(�) Bo¿ena Wojciechowska

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIX/113/2004

Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 pa�dziernika 2004 r.

STAWKI OP£AT ZA ZAJÊCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRODNICA
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* stawka za 1 m2 rzutu poziomego obiektu/urz¹dzenia ** stawka za 1 m2 powierzchni reklamy

3666

UCHWA£A Nr XIX/114/2004 RADY GMINY BRODNICA

z dnia 28 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie zwolnienia od op³aty zg³oszenia dotycz¹cego uzupe³nienia
brakuj¹cych danych w ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz
art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo
dzia³alno�ci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z pó�n.
zm.) Rada Gminy Brodnica uchwala, co nastêpuje:

§1. Zwalnia siê od op³aty zg³oszenia brakuj¹cych danych
w ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej, w zakresie dotycz¹-
cym wpisu:

1. Dotychczasowego przedmiotu wykonywanej dzia³al-
no�ci gospodarczej zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alno�ci
(PKD),

2. Numeru ewidencyjnego PESEL.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Brodnica.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2004 roku.

Zastêpca
Przewodnicz¹cego Rady Gminy

(�) Bo¿ena Wojciechowska
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UCHWA£A Nr XIX/133/2004 RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach, przedszkolach i placówkach o�wiatowych prowadzonych przez gminê Krzykosy

Poz. 3667

Na podstawie art. 49 ust. 2 w zwi¹zku z art. 91d ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy
uchwala Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach, przedszkolach i placówkach o�wia-
towych prowadzonych przez gminê Krzykosy

§1. Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ specjalnego funduszu
nagród wyodrêbnionego w bud¿ecie gminy zgodnie z art. 49
ust. 1 pkt 1) ustawy Karta Nauczyciela:

1) 20% tego funduszu na nagrody Gminy,

2) 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkó³.

§2. Nagroda ma charakter uznaniowy i jest wyp³acana
w formie pieniê¿nej.

§3. 1.W ramach posiadanych �rodków Wójt przyznaje
nagrody Gminy i o powy¿szym informuje w terminie do dnia
30 wrze�nia ka¿dego roku Dyrektora Szko³y oraz w³a�ciwe
organy zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.

2. Nagrody Dyrektora przyznaje Dyrektor.

3. Nagrody Gminy i Dyrektora przyznawane s¹ w szcze-
gólno�ci za osi¹gniêcia w zakresie pracy dydaktyczno - wy-
chowawczej, pracy opiekuñczo - wychowawczej oraz realizacji
innych zadañ statutowych szko³y z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W szczególnych przypadkach mog¹ byæ równie¿
przyznawane w innym terminie.

§4. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodê Gminy
w danym roku nie mo¿e otrzymaæ nagrody Dyrektora.

§5. 1.Prawo do zg³aszania do przyznania nagrody Gminy
maj¹:

1) Rada Gminy,

2) Komisja O�wiaty, Kultury, Sportu i Spraw Spo³ecznych,

3) Wójt Gminy,

4) Odpowiedni organ nadzoru pedagogicznego,

5) Dyrektor Gminnego O�rodka O�wiaty,

6) Dyrektor szko³y po pozytywnym zaopiniowaniu przez radê
pedagogiczn¹,

7) Rada rodziców,

8) Rada szko³y,

9) Rada pedagogiczna,

10) Organy zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.

2. Prawo do zg³aszania do przyznania nagrody Dyrektora
maj¹:

1) Dyrektor,

2) Rada pedagogiczna,

3) Rada rodziców,

4) Rada szko³y,

5) Organy zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.

§6. 1.Wnioski o przyznanie nagrody Gminy z okazji Dnia
Edukacji Narodowej nale¿y sk³adaæ do Wójta, do dnia 20
wrze�nia za po�rednictwem Gminnego O�rodka O�wiaty.

2. Wnioski o przyznanie nagrody Dyrektora z okazji Dnia
Edukacji Narodowej nale¿y sk³adaæ do dnia 5 pa�dziernika
u Dyrektora Szko³y.

3. Nauczyciele lub dyrektorzy typowani do nagrody Gmi-
ny powinni posiadaæ, co najmniej dobr¹ ocenê pracy peda-
gogicznej i spe³niaæ, co najmniej 3 z nastêpuj¹cych kryteriów:

1) osi¹gaæ dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w spraw-
dzianach i egzaminach uczniów przeprowadzanych przez
okrêgowe komisje egzaminacyjne,

2) osi¹gaæ dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwa-
lifikowaniem uczniów do udzia³u na szczeblu powiatu
w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach,
przegl¹dach i festiwalach,

3) posiadaæ udokumentowane osi¹gniêcia z uczniami uzdol-
nionymi lub z uczniami maj¹cymi trudno�ci w nauce,

4) przygotowywaæ i wzorowo organizowaæ uroczysto�ci szkol-
ne lub �rodowiskowe,

5) prowadziæ znacz¹c¹ dzia³alno�æ wychowawcz¹ w klasie,
szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udzia³
uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wysta-
wach i spotkaniach,

6) organizowaæ imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
i wypoczynkowe,

7) organizowaæ i prowadziæ letni lub zimowy wypoczynek dla
dzieci i m³odzie¿y,

8) zapewniæ pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom
bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej,
pochodz¹cym z rodzin ubogich lub patologicznych,

9) organizowaæ wspó³pracê szko³y lub placówki z jednostka-
mi systemu ochrony zdrowia, Policj¹, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiega-
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nia i usuwania przejawów patologii spo³ecznej i niedosto-
sowania spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y,

10) organizowaæ udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y lub placówki,
rozwijaæ formy wspó³dzia³ania szko³y lub placówki z rodzi-
cami,

11) udzielaæ siê w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,

12) udzielaæ aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej na-
uczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela,

13) stwarzaæ warunki do osi¹gania przez szko³ê coraz lepszych
warunków nauczania oraz zapewniaæ coraz lepsz¹ bazê
lokalow¹ i dydaktyczn¹ placówki.

4. Nauczyciele typowani do nagrody Dyrektora powinni
posiadaæ, co najmniej dobr¹ ocenê pracy pedagogicznej
i spe³niaæ, co najmniej 3 z nastêpuj¹cych kryteriów:

1) osi¹gaæ dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w spraw-
dzianach i egzaminach uczniów przeprowadzanych przez
okrêgowe komisje egzaminacyjne,

2) osi¹gaæ dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwa-
lifikowaniem uczniów do udzia³u na szczeblu powiatu
w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach,
przegl¹dach i festiwalach,

3) posiadaæ udokumentowane osi¹gniêcia z uczniami uzdol-
nionymi lub z uczniami maj¹cymi trudno�ci w nauce,

4) przygotowywaæ i wzorowo organizowaæ uroczysto�ci szkol-
ne lub �rodowiskowe,

5) prowadziæ znacz¹c¹ dzia³alno�æ wychowawcz¹ w klasie,
szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udzia³
uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wysta-
wach i spotkaniach,

6) organizowaæ imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
i wypoczynkowe,

7) organizowaæ i prowadziæ letni lub zimowy wypoczynek dla
dzieci i m³odzie¿y,

8) zapewniæ pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom
bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej,
pochodz¹cym z rodzin ubogich lub patologicznych,

Poz. 3667

9) organizowaæ wspó³pracê szko³y lub placówki z jednostka-
mi systemu ochrony zdrowia, Policj¹, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiega-
nia i usuwania przejawów patologii spo³ecznej i niedosto-
sowania spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y,

10) organizowaæ udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y lub placówki,
rozwijaæ formy wspó³dzia³ania szko³y lub placówki z rodzi-
cami,

11) udzielaæ siê w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,

12) udzielaæ aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela.

§7. 1. Wniosek o przyznanie nagrody Gminy powinien
zawieraæ w szczególno�ci:

1) informacjê o przyznanych nagrodach za okres 3 lat poprze-
dzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku (data przyznania i rodzaj
nagrody)

2) uzasadnienie ze wskazaniem konkretnych i wymiernych
efektów pracy nauczyciela lub dyrektora w okresie od
momentu otrzymania ostatniej nagrody Gminy.

2. Wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora powinien
zawieraæ w szczególno�ci uzasadnienie ze wskazaniem kon-
kretnych i wymiernych efektów pracy nauczyciela w okresie
od momentu otrzymania ostatniej nagrody Dyrektora.

§8. Nagrodzony otrzymuje pismo informuj¹ce o przyzna-
niu nagrody z uzasadnieniem, którego odpis zamieszcza siê
w jego aktach osobowych.

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§10. Traci moc §11 i §12 Za³¹cznika do Uchwa³y Nr XIX/
110/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 wrze�nia 2000 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodat-
ku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach,
przedszkolach i placówkach o�wiatowych prowadzonych przez
gminê Krzykosy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Romuald Pawlik
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3668

UCHWA£A Nr XIX/134/2004 RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie okre�lenia szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze

Poz. 3668

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami)
uchwala siê co nastêpuje:

§1. Warunki przyznawania pomocy spo³ecznej w formie
us³ug opiekuñczych, w tym specjalistycznych, okre�lone s¹
w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej.

§2. Na terenie Gminy Krzykosy us³ugi opiekuñcze s¹
�wiadczone w miejscu zamieszkania osób uprawnionych,
przez opiekunów, którym O�rodek Pomocy Spo³ecznej powie-
rzy³ wykonywanie tych obowi¹zków zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami.

§3. Szczegó³owy zakres us³ug opiekuñczych obejmuje:

1) zabiegi pielêgnacyjne wskazane przez lekarza,

2) podstawowe zabiegi higieny osobistej,

3) utrzymanie w nale¿ytym porz¹dku i czysto�ci najbli¿szego
otoczenia osoby uprawnionej,

4) wykonywanie podstawowych prac domowych jak pranie,
sporz¹dzanie posi³ków,

5) za³atwianie niezbêdnych spraw uprawnionego:

a) robienie zakupów,

b) kontakt z placówkami s³u¿by zdrowia np. za³atwianie
wizyt domowych lekarza lub pielêgniarki,

c) po�rednictwo w za³atwianiu spraw w urzêdach.

§4. Odp³atno�æ za us³ugi opiekuñcze �wiadczone w miej-
scu zamieszkania ustala siê w zale¿no�ci od posiadanego
dochodu
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§5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mimo nie-
spe³nienia kryterium dochodowego, osoba zainteresowana �
na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego -mo¿e byæ
czê�ciowo lub ca³kowicie zwolniona z ponoszenia odp³atno�ci
w szczególno�ci ze wzglêdu na:

1) zdarzenie losowe,

2) wiêcej ni¿ jedn¹ osobê w rodzinie wymagaj¹c¹ pomocy,

3) konieczno�æ ponoszenia op³at za pobyt cz³onka rodziny
w domu pomocy spo³ecznej, o�rodku wsparcia lub innej
placówce.

§6. W decyzji przyznaj¹cej us³ugi opiekuñcze ustala siê
zakres, o którym mowa w §4, liczbê godzin przyznanych us³ug
opiekuñczych i zasady zwrotu wydatków przez �wiadczenio-
biorcê.

§7. Zwrot wydatków poniesionych na us³ugi opiekuñcze
i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze nastêpuje za okresy mie-

si¹ca z do³u, po wykonaniu przyznanej us³ugi i potwierdzeniu
jej wykonania przez �wiadczeniobiorcê, na konto O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Krzykosach.

§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§9. Traci moc Uchwa³a Nr XXI/100/96 Rady Gminy Krzy-
kosy z dnia 28 pa�dziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych
zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze
i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owe zasady
czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at, jak równie¿
tryb ich pobierania.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Romuald Pawlik
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3669

UCHWA£A Nr XXVI/155/2004 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y

z dnia 28 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie zwolnienia od op³aty sta³ej wpisu do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej

Poz. 3669, 3670

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. 159, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271,
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 7a
ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alno�ci
gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, Dz.U. z 2000 r. Nr 86,
poz. 958, Nr 114, poz. 1193, Dz.U. z 2001 r. Nr 67, poz. 679,
Nr 49, poz. 509, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, Dz.U.
z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112, Dz.U.
z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176, Nr 217, poz. 2125,
Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535, Nr 173, poz. 1808) Rada Miasta
i Gminy Szamotu³y uchwala co nastêpuje:

§1. Do dnia 31 grudnia 2004 r. zwalnia siê od op³aty
zg³oszenia dotycz¹ce zmiany wpisu do ewidencji dzia³alno�ci
gospodarczej wy³¹cznie w zakresie:

1. okre�lenia dotychczasowego przedmiotu wykonywa-
nej dzia³alno�ci gospodarczej zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹
Dzia³alno�ci (PKD),

2. wpisu numeru ewidencyjnego PESEL.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szamotu³y.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y

(�) mgr in¿. Jan Olszak

3670

UCHWA£A Nr XXVI/156/04 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y

z dnia 28 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie podzia³u so³ectwa Przyborowo na dwa so³ectwa: Przyborowo i Przyborówko

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z pó�niejszymi zmianami) oraz art. 8 Statutu Miasta i Gminy
Szamotu³y (Uchwa³a Nr N/l/31/90 Rady Miasta i Gminy Sza-
motu³y z dnia 17 grudnia 1990 r. z pó�niejszymi zmianami),
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami Gminy Sza-
motu³y w trybie Uchwa³y Nr XX/119/04 Rady Miasta i Gminy
Szamotu³y z dnia 26 kwietnia 2004 r. Rada Miasta i Gminy
Szamotu³y uchwala co nastêpuje:

§1. Dokonaæ podzia³u so³ectwa Przyborowo na dwa so³ec-
twa: Przyborowo i Przyborówko.

§2. Granice so³ectw Przyborowo i Przyborówko powsta-
³ych w wyniku podzia³u okre�lonego w §1 okre�la za³¹cznik
nr 1 do Statutu Miasta i Gminy Szamotu³y.

§3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y

(�) mgr in¿. Jan Olszak
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3671

UCHWA£A Nr XXVI/157/04 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y

z dnia 25 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szamotu³y

Poz. 3671

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1561 z pó�niejszymi zmianami) Rada Miasta i Gminy
Szamotu³y uchwala co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr VI/31/90 Rady Miasta i Gminy Szamo-
tu³y z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie Statutu Miasta
i Gminy Szamotu³y przyjêtego uchwa³¹ Nr XXIV/190/97 Rady
Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 28 stycznia 1997 r. ze
zmianami wprowadzonymi:

- uchwa³¹ Nr I/1/98 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
z dnia 3 listopada 1998 r.

- uchwa³¹ Nr XI/97/99 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
z dnia 3 sierpnia 1999 r.

- uchwa³¹ Nr XVIII/158/00 Rady Miasta i gminy
Szamotu³y z dnia 27 marca 2000 r.

- uchwa³¹ Nr XXXIV/305/01 Rady Miasta i Gminy
Szamotu³y z dnia 28 sierpnia 2001 r.

- uchwa³¹ Nr V/26/03 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
z dnia 17 lutego 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany,

- w zwi¹zku z podzia³em so³ectwa Przyborowo na dwa
so³ectwa: Przyborowo i Przyborówko oraz zmiany gra-
nic so³ectwa �mi³owo i Szczuczyn:

1) za³¹cznik Nr 1 do Statutu Miasta i Gminy Szamotu³y
otrzymuje wygl¹d jak w za³¹czniku do niniejszej Uchwa³y,

2) w artykule 8 Statutu Miasta i Gminy Szamotu³y po s³owie:
�Przyborowo,� a przed s³owem: ��mi³owo� dodaje siê
�Przyborówko�.

§2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y

(�) mgr in¿. Jan Olszak
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UCHWA£A Nr XXII/169/04 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 29 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr II/23/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 grudnia 2002
roku w sprawie okre�lenia deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych

Poz. 3672

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 zmianami) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr
94 poz. 431 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 ze zmianami), art. 6
ust. 9 ustawy o podatku le�nym (Dz.U. z 2002 roku Nr 200 poz.
1682) 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 ze zmianami)
Rada Miejska w Bojanowie uchwala co nastêpuje:

§1. W Uchwale Nr II/23/02 Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie okre�lenia deklaracji
podatkowych oraz informacji podatkowych (Dz.Urz. Woj. Wlkp.
z 2002 roku Nr 158 poz. 4587) wprowadza siê zmiany:

1. w §1 pkt 3 zmienia siê za³¹cznik nr 3 do uchwa³y
w sprawie okre�lenia informacji o nieruchomo�ci i obiektach

budowlanych dla osób wymienionych w art. 6 ust. 6 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych.

Informacja o nieruchomo�ci i obiektach budowlanych po
zmianach stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. w §1 pkt 4 zmienia siê za³¹cznik nr 4 do uchwa³y
w sprawie okre�lenia deklaracji na podatek od nieruchomo�ci
dla podatników wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych. Deklaracja na podatek od
nieruchomo�ci po zmianach stanowi za³¹cznik nr 2 do niniej-
szej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Bojanowa.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Zdzis³aw Szolc



� 15479 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170 Poz. 3672



� 15480 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170 Poz. 3672



� 15481 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170 Poz. 3672



� 15482 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170 Poz. 3672



� 15483 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170 Poz. 3672



� 15484 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170 Poz. 3672



� 15485 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170

3673

UCHWA£A Nr XVIII/120/2004 RADY GMINY KO£ACZKOWO

z dnia 29 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXII/124/96 z dnia 18 pa�dziernika 1996 r.
w sprawie utworzenia Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej

Poz. 3673

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h Ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (Dz.U. 142 poz. 1591
z 2001 r., zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568 z 2004 r., Nr 102 poz. 1055) i art. 110 ust .1 Ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Spo³ecznej (Dz.U. 64 poz.
594) Rada Gminy Ko³aczkowo uchwala co nastêpuje:

§1. Zmienia siê §1 uchwa³y Nr XXII/124/96 z dnia 18
pa�dziernika 1996 w sprawie utworzenia Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Ko³aczkowie w nastêpuj¹cy sposób:

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y stanowi¹cy Statut Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Ko³aczkowie otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ko³aczkowo.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³yniêciu 14 dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniccy Rady
(�) Wojciech Majchrzak

STATUT GMINNEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W KO£ACZKOWIE

§1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Ko³aczkowie
zwany dalej O�rodkiem dzie³a na podstawie:

1. Uchwa³y Rady Gminy Ko³aczkowo Nr XXII/124/96 z dnia 18
pa�dziernika 1996 r. w sprawie utworzenia Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Ko³aczkowie,

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64 poz. 593),

3. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.),

4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pó�n. zm.),

5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹-
dowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�n. zm.),

6. Innych przepisów nak³adaj¹cych zadania na O�rodki Po-
mocy Spo³ecznej, oraz zadania zlecone na podstawie
upowa¿nieñ ustanowionych przez organy Gminy.

§2. Siedziba O�rodka mie�ci siê w Ko³aczkowie Plac Rey-
monta nr 3, a obszarem dzia³ania jest Gmina Ko³aczkowo.

1. Przedmiotem dzia³ania Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Ko³aczkowie jest:

1) niesienie pomocy spo³ecznej maj¹cej na celu umo¿liwie-
nie osobom i rodzinom przezwyciê¿enie, trudnych sytuacji
¿yciowych, których nie s¹ w stanie pokonaæ wykorzystuj¹c
w³asne �rodki, mo¿liwo�ci i uprawnienia,

2) Analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
�wiadczenia pomocy spo³ecznej,

3) Praca socjalna rozumiana jako dzia³alno�æ zawodowa
skierowana na pomoc osobom i rodzinom w zakresie
tworzenia warunków sprzyjaj¹cych poprawie ich bytu
i usamodzielnianiu siê,

4) Przyznawanie i wyp³acanie �wiadczeñ rodzinnych,

5) Przyznawanie i wyp³acanie dodatków mieszkaniowych.

§3. O�rodek jest jednostk¹ organizacyjn¹ powo³an¹ przez
Radê Gminy Ko³aczkowo do realizacji zadañ zleconych gmi-
nie, oraz zadañ w³asnych gminy w zakresie pomocy spo³ecz-
nej na terenie Gminy Ko³aczkowo.

§4. W wykonywaniu zadañ okre�lonych w §3 O�rodek
wspó³dzia³a w szczególno�ci z:

1) zak³adami ochrony zdrowia,

2) organizacjami spo³ecznymi i charytatywnymi,

3) Ko�cio³ami katolickimi i innymi ko�cio³ami, oraz zwi¹zka-
mi wyznaniowymi,

4) Fundacjami,

5) Stowarzyszeniami i grupami samopomocy spo³ecznej,

6) Pracodawcami,

7) Osobami fizycznymi.

§5. W sk³ad O�rodka wchodz¹:

1) Kierownik,

2) pracownicy socjalni,

3) pracownik d/s �wiadczeñ,
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4) ksiêgowa,

5) komórka �wiadczeñ rodzinnych i dodatków mieszkanio-
wych,

6) kierowca.

§6. O�rodkiem kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego
dzia³alno�æ, który w szczególno�ci ustala co nastêpuje:

1) ustala potrzeby Gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,

2) ustala plany i realizuje politykê Kadrow¹ O�rodka,

3) zarz¹dza mieniem i reprezentuje O�rodek na zewn¹trz,

4) sprawuje nadzór nad przyznawaniem �wiadczeñ pomocy
spo³ecznej i prac¹ pracowników O�rodka,

5) pe³ni funkcje pracodawcy w stosunku do zatrudnionych
w O�rodku pracowników,

6) sk³ada coroczne sprawozdanie Radzie Gminy z dzia³alno-
�ci O�rodka, oraz przedstawia potrzeby w zakresie
pomocy spo³ecznej.

§7. O�rodek prowadzi gospodarkê finansowana zasadach
okre�lonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pó�n. zm.).

§8. O�rodek prowadzi rachunkowo�æ na zasadach okre-
�lonych w ustawie z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pó�n. zm.).

§9. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ O�rodka okre�li
Regulamin O�rodka, zatwierdzony przez wójta Gminy. Regu-
lamin organizacyjny stanowi podstawê do okre�lenia przez
kierownika zakresów czynno�ci dla poszczególnych pracow-
ników O�rodka.

§10. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Kierownika O�rodka
Pomocy Spo³ecznej jest Wójt Gminy.

§11. Zmiany postanowieñ niniejszego statusu wymagaj¹
formy przyjêtej do jego zatwierdzenia.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Wojciech Majchrzak

3674

UCHWA£A Nr XX/153/04 RADY GMINY SIEDLEC

z dnia 9 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm. 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,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203.) oraz art. 40 ust.
8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) uchwala siê co
nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego na
cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzy-
maniem i ochron¹ dróg zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie powierza siê Wójtowi Gminy Siedlec.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) W³adys³aw Le�nik
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Za³¹cznik nr 1
Do Uchwa³y Nr XX/153/04

Rady Gminy Siedlec
z dnia 9 listopada 2004 r.

STAWKI NA ZAJÊCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY SIEDLEC.

Poz. 3674, 3675
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- stawka za 1 m2 rzutu poziomego obiektu/urz¹dzenia*
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UCHWA£A Nr XVII/98/2004 RADY GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie Obni¿enia ceny skupu 1q ¿yta przyjmowanej jako podstawê obliczenia podatku rolnego w 2005 roku

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 z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 roku Dz.U. Nr
94 poz. 431 z pó�niejszymi zmianami, a zw³aszcza Dz.U. Nr 200
poz. 1680 z 2002 roku) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia
15 pa�dziernika 2004 roku. w sprawie �redniej ceny skupu ¿yta
za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2004 roku (M. P Nr 43
poz. 765 z 2004 roku) Rada Gminy Miedzichowo uchwala co
nastêpuje:

§1. Obni¿a �redni¹ cenê skupu 1 q ¿yta og³oszon¹ przez
Prezesa GUS z kwoty 37,67 z³. za 1 q do kwoty 34,50 z³. za

1 q ¿yta przyjmowanej jako podstawê obliczenia podatku
rolnego na 2005 rok na terenie gminy Miedzichowo.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Miedzichowo.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego i ma zastosowanie do naliczenia podatku rolnego
w 2005 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Krzysztof Górny
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UCHWA£A Nr XVII/99/2004 RADY GMINY W MIEDZICHOWIE

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie stawek podatku i op³at lokalnych

Poz. 3676

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 z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 14 pkt 1, 2, 3, 4 art. 17, 18,
19 ust. 1 pkt b, c i d ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku
Dz.U. Nr 9 poz. 84 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Miedzichowo uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Podatek od nieruchomo�ci

§1. 1.Okre�la wysoko�æ stawek podatku od nieruchomo-
�ci:

1) od gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków - 0,60 z³ od 1 m2 powierzch-
ni,

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 dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez or-
ganizacje po¿ytku publicznego � 0,12 z³ od 1 m2

powierzchni.

2) od budynków i ich czê�ci:

a) mieszkalnych lub ich czê�ci - 0,50 z³ od 1 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej,

b wi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych
na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej - 13,10 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siew-
nym - 8,37 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych � 2,10 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie od-
p³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 4,30 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej,

f) od pozosta³ych budynków po by³ych gospodarstwach
rolnych przekazanych na Skarb Pañstwa 3,00 z³ 1 m2

powierzchni u¿ytkowej.

3) od budowli - 2% ich warto�ci.

2. Podatki okre�lone w Rozdziale I uchwa³y nale¿y wp³a-
ciæ:

1) w kasie Urzêdu Gminy w Miedzichowie lub na rachunek
bankowy BS Nowy Tomy�l Nr konta 36 90580000 0000
0000 0013 0001

2) pobór podatku od osób fizycznych zarz¹dza siê w formie
inkasa. Za inkasentów wyznacza siê so³tysów poszczegól-
nych wsi. So³tysom przys³uguje wynagrodzenie za inkaso
w wysoko�ci 8% zainkasowanej kwoty.

ROZDZIA£ II

Podatek od posiadania psów

§2. 1.Ustala stawkê podatku od posiadania jednego psa w
wysoko�ci 10,00 z³.

2. Nie pobiera siê podatku od posiadania jednego psa
przez emeryta lub rencistê mieszkaj¹cych samotnie.

3. Ustala termin p³atno�ci do 15 maja 2005 roku u so³ty-
sa, w kasie Urzêdu Gminy Miedzichowo lub na rachunek
bankowy BS Nowy Tomy�l Nr konta 36 9580000 0000 0000
0013 0001 Zarz¹dza pobór podatku w formie inkasa, a na
inkasentów wyznacza so³tysów poszczególnych so³ectw, so³-
tysom przys³uguje wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci
10% zainkasowanej kwoty.

ROZDZIA£ III

Op³aty lokalne

§3. 1.Ustala w 2005 roku jednolit¹ op³atê od osób fizycz-
nych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynko-
wych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miej-
scowo�ciach: Silna Nowa, Jab³onka Stara, P¹chy, Pr¹dówka.

2. Wysoko�æ op³aty miejscowej wynosi:

1) od osób doros³ych � 1,10 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu,

2) emerytów i rencistów � 0,50 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu.

3. Pobór op³aty miejscowej ci¹¿y na jednostkach prowa-
dz¹cy sprawy meldunkowe osób przebywaj¹cych czasowo
w miejscach wypoczynku.

4. Ustala wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci 10% zainka-
sowanej kwoty dla inkasenta dokonuj¹cego poboru op³aty
w imieniu Urzêdu Gminy.
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§4. 1.Op³ata administracyjna: za sporz¹dzenie wypisu lub
wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy
wynosi 10,00 z³ za ka¿d¹ rozpoczêt¹ stronê.

2. op³aty za czynno�ci wymienione w ust. 1 wnoszone s¹
w kasie Urzêdu Gminy.

§5. Traci moc Uchwa³a Nr II/8/2002 Rady Gminy Miedzi-
chowo z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie: stawek
podatku i op³at lokalnych.

Poz. 3676, 3677

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Miedzichowo.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków i op³at od
1 stycznia 2005 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Krzysztof Górny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz. U. Nr 142, poz.  1591 z pó�niejszymi zmianami), art. 6 ust.
3 ustawy z dnia  15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(tekst jednolity z 1993 roku Dz. U. Nr 94 poz. 431 z pó�niej-
szymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako
podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy
Kamieniec do kwoty 33,00 z³ za 1 q.

3677

UCHWA£A NR XX/118/2004 RADY GMINY KAMIENIEC

z dnia 18 listopada 2004

w sprawie obni¿enia �redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieniec na 2005 rok.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Andrzej Stamierowski
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UCHWA£A Nr XIX/112/04 RADY MIEJSKIEJ W WIELICHOWIE

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na obszarze miasta i gminy Wielichowo

Poz. 3678

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, zmiana 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), w zwi¹zku
z art. 14 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002
r. Nr 9 poz. 84, zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683 oraz
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. 2004 r. Nr 92,
poz. 880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291 uchwala
siê co nastêpuje:

§1. Ustala siê na terenie miasta i gminy roczne stawki
podatku od posiadania psów w wysoko�ci:

a) od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu
- 21 z³,

b) od ka¿dego nastêpnego psa - 23 z³.

§2. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów, psy które
nie ukoñczy³y 6 miesi¹ca ¿ycia.

§3. 1.Posiadacze psów zobowi¹zani s¹ do uiszczenia okre-
�lonych w §1 niniejszej uchwa³y op³at do dnia 30 marca
ka¿dego roku podatkowego.

2. Podatek pobiera siê w po³owie stawek, je¿eli osoba
zobowi¹zana do p³acenia podatku wesz³a w posiadanie psa
po dniu 30 czerwca roku podatkowego, w terminie 14 dni od
daty nabycia psa.

3. Poboru podatku we wsi dokonuje so³tys w formie
inkasa.

4. Podatnicy z terenu miasta uiszczaj¹ podatek od posia-
dania psów na rachunek bankowy lub w siedzibie Urzêdu
Miasta i Gminy Wielichowa.

§4. Ustala siê 10% prowizji od zainkasowanych kwot dla
inkasenta.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wielichowo.

§6. Traci moc uchwa³a Nr XI/70/2003 Rady Miejskiej
w Wielichowie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od posiadania psów na obszarze miasta
i gminy Wielichowo.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) W³adys³aw Kostrzewa



� 15491 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 170

3679

UCHWA£A Nr XIX/116/04 RADY MIEJSKIEJ W WIELICHOWIE

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie nadania statutu O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej w Wielichowie

Poz. 3679

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U.
z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w zwi¹zku z art.
110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. z 2004 roku Nr 64 poz. 593 ze zmianami:
Dz.U. z 2004 Nr 99 poz. 1001) Rada Miejska w Wielichowie
uchwala, co nastêpuje:

§1. Nadaje siê statut O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej
w Wielichowie, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wielichowo i Kierownikowi O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Wielichowie.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XV/92/96 Rady Miasta Wielicho-
wo z dnia 28.VI.96 w sprawie uchwalenia statutu O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Wielichowie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) W³adys³aw Kostrzewa

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIX/116/04

Rady Miejskiej w Wielichowie
z dnia 17 listopada 2004 r.

STATUT O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W WIELICHOWIE

§1. O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Wielichowie, zwany
dalej �O�rodkiem� dzia³a na podstawie:

1. Uchwa³y Rady Narodowej Miasta i Gminy Wielichowo Nr
XX/136/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej gminy - O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Wielichowie,

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.),

4. Innych przepisów dotycz¹cych jednostek organizacyjnych
pomocy spo³ecznej i samorz¹dowych jednostek bud¿eto-
wych,

5. Niniejszego statutu.

§2. O�rodek jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹, utwo-
rzon¹ w celu realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
w³asnych i zleconych gminie. O�rodek ma na celu umo¿liwie-
nie osobom i rodzinom przezwyciê¿enie trudnych sytuacji
¿yciowych, których nie s¹ w stanie pokonaæ, przy wykorzysta-
niu wszystkich �rodków, zasobów i mo¿liwo�ci, wspiera oso-
by i rodziny w wysi³kach zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji
umo¿liwiaj¹cych ¿ycie w warunkach godnych cz³owieka.
O�rodek realizuje swe cele w miarê mo¿liwo�ci pomocy
spo³ecznej.

§3. Obszarem dzia³ania O�rodka Pomocy Spo³ecznej jest
gmina Wielichowo.

Siedzib¹ O�rodka jest miasto Wielichowo.

§4. O�rodek jest prowadzony w formie jednostki bud¿e-
towej i finansowany z:

a) bud¿etu gminy Wielichowo na realizacjê zadañ w³a-
snych,

b) dotacji celowych z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ zleconych.

§5. 1. O�rodek wykonuje funkcje diagnostyczne, planistycz-
ne, decyzyjne i realizacyjne.

2. Do zadañ O�rodka nale¿y w szczególno�ci:

a) analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
�wiadczenia pomocy spo³ecznej,

b) tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjono-
wania pomocy spo³ecznej, w tym niezbêdnej infra-
struktury socjalnej,

c) przyznawanie, zgodnie z uprawnieniami do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicz-
nej i wyp³acanie �wiadczeñ wynikaj¹cych z ustawy
o pomocy spo³ecznej, i innych przewidzianych przepi-
sami prawa,
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d) pobudzanie spo³ecznej aktywno�ci w zaspakajaniu nie-
zbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin,

e) prowadzenie pracy socjalnej ze szczególnym uwzglêd-
nieniem doradztwa, prewencji, w tym dzia³añ wspiera-
j¹cych, korekcyjnych  i kompensacyjnych,

f) organizowanie i �wiadczenie us³ug opiekuñczych,

g) podejmowanie dzia³añ na rzecz osób niepe³nospraw-
nych,

h) realizowanie innych zadañ na³o¿onych na gminê przez
ustawy lub wynikaj¹cych z decyzji organów gminy.

§6. O�rodkiem kieruje Kierownik przy pomocy g³ównego
ksiêgowego. W czasie nieobecno�ci kierownika O�rodkiem
kieruje osoba upowa¿niona przez Burmistrz MiG Wielichowo.

§7. W sk³ad O�rodka wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki orga-
nizacyjne:

Poz. 3679, 3680

1. Sekcja Metodyczna,

2. Sekcja �wiadczeñ Pomocy Spo³ecznej,

3. Sekcja Us³ug Opiekuñczych,

4. Sekcja �wiadczeñ Rodzinnych,

5. Sekcja Ekonomiczno - Organizacyjna.

§8. Zadania i organizacjê wewnêtrzn¹. O�rodka reguluje
regulamin organizacyjny ustalony zarz¹dzeniem Kierownika
O�rodka.

§9. W zakresie realizacji zadañ okre�lonych w niniejszym
Statucie O�rodek wspó³dzia³a na zasadnie partnerstwa
w szczególno�ci z organizacjami spo³ecznymi i pozarz¹dowy-
mi, Ko�cio³em Katolickim, innymi ko�cio³ami, zwi¹zkami
wyznaniowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

§10. Zmiany Statutu nastêpuj¹ w trybie i na zasadach
przewidzianych dla jego uchwalenia.

3680

UCHWA£A Nr XIX/121/2004 RADY MIEJSKIEJ W WIELICHOWIE

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze, z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

oraz szczegó³owych warunków czê�ciowego 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 (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.: 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.), w zwi¹zku z art. 17 ust. 1,
pkt 11, art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.: Dz.U.
z 2004 r. Nr 99 poz. 1001) Rada Miejska w Wielichowie
uchwala co nastêpuje:

§1. 1.Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñ-
cze zwane dalej �us³ugami opiekuñczymi� z wy³¹czeniem
specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi przyznaje siê z uwzglêdnieniem indywidual-
nej sytuacji osoby wymagaj¹cej pomocy innych osób,
w szczególno�ci z uwzglêdnieniem stopnia psychicznej
i fizycznej sprawno�ci wynikaj¹cej z wieku lub rodzaju scho-
rzenia:

a) osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymagaj¹ pomocy innych osób,
a s¹ jej pozbawione,

b) osobie lub osobom w rodzinie, które wymagaj¹ pomo-
cy innych osób, a rodzina z uzasadnionych wzglêdów
nie mo¿e takiej pomocy zapewniæ.

2. Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb ¿yciowych. Rodzaje us³ug opiekuñczych:

a) pomoc mieszkaniowa,

b) pielêgnacja,

c) pomoc w za³atwianiu prac osobistych,

d) zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

3. Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze s¹ to us³ugi dosto-
sowane do szczególnych potrzeb wynikaj¹cych z rodzaju
schorzenia lub niepe³nosprawno�ci i �wiadczone s¹ przez
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Rodzaje specjalistycznych us³ug opiekuñczych:

a) specjalistyczne formy pielêgnacji,

b) rehabilitacja fizyczna,

c) terapia.
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4. W zakresie potrzeb zdrowotnych us³ugi opiekuñcze
przyznaje siê zgodnie z zaleceniami lekarskimi potwierdzony-
mi odpowiednim za�wiadczeniem lekarskim.

§2. 1.Us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze przyznaje Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej
okre�laj¹c ich zakres, wysoko�æ odp³atno�ci, a tak¿e okres
przyznania i miejsce �wiadczenia us³ug:

a) na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawi-
ciela ustawowego,

b) na wniosek innej osoby, za zgod¹ osoby zainteresowa-
nej lub jej przedstawiciela ustawowego,

c) z urzêdu.

2. Przyznanie pomocy w formie us³ug opiekuñczych na-
stêpuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na pod-
stawie rodzinnego wywiadu �rodowiskowego, sporz¹dzone-
go przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania
�wiadczeniobiorcy.

§3. 1. Osoby korzystaj¹ce z us³ug opiekuñczych ponosz¹
op³atê w zale¿no�ci od posiadanego dochodu na osobê
w rodzinie, ustalon¹ zgodnie z tabel¹:

Poz. 3680
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2. Przez okre�lenie w kolumnie 1 tabeli �100%� nale¿y
rozumieæ maksymalny dochód na osobê w rodzinie lub
maksymalny dochód osoby samotnie gospodaruj¹cej upraw-
niaj¹cy do �wiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba za-
interesowana mo¿e na wniosek, wniosek jej przedstawiciela
ustawowego lub pracownika socjalnego byæ czê�ciowo lub
ca³kowicie zwolniona od ponoszenia odp³atno�ci za us³ugi, na
czas okre�lony ze wzglêdu na:

a) korzystanie co najmniej z dwóch rodzajów us³ug,

b) konieczno�æ korzystania z tej formy pomocy przez
wiêcej ni¿ jedn¹ osobê w rodzinie,

c) konieczno�æ ponoszenia dodatkowych op³at za pobyt
cz³onka rodziny w domu pomocy spo³ecznej, placów-
kach opiekuñczo-wychowawczych, rehabilitacyjnych,

d) konieczno�æ ponoszenia zwiêkszonych wydatków na
leki, leczenie, rehabilitacjê,

e) zdarzenia losowe,

f) inne uzasadnione i udokumentowane okoliczno�ci.

§4. Op³ata za us³ugi wnoszona jest przez osobê zobowi¹-
zan¹ do jej uiszczenia na konto O�rodka Pomocy Spo³ecznej
do 20 dnia miesi¹ca nastêpnego po wykonaniu us³ugi.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Wielichowo i Kierownikowi O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Wielichowie.

§6. Traci moc uchwa³a Nr XVII/104/96 Rady Miejskiej
w Wielichowie z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opie-
kuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, szczegó³owych
zasad czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at oraz
trybu ich pobierania.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) W³adys³aw Kostrzewa
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UCHWA£A Nr XIX/122/2004 RADY MIEJSKIEJ W WIELICHOWIE

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie zasad zwrotu za �wiadczenia z pomocy spo³ecznej w zakresie zadañ w³asnych

Poz. 3681

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
roku Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.: 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) w zwi¹zku
z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z pó�n. zm.: Dz.U. z 2004 r.
Nr 99 poz. 1001) Rada Miejska w Wielichowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Wydatki na us³ugi, pomoc rzeczow¹, posi³ek (w tym
posi³ek dla dziecka w szkole), zasi³ki okresowe i zasi³ki celowe
podlegaj¹ zwrotowi na zasadach okre�lonych w niniejszej
uchwale, gdy dochód na osobê w rodzinie osoby zobowi¹za-
nej do zwrotu wydatków lub dochód osoby samotnie gospo-
daruj¹cej przekracza kwotê kryterium dochodowego, o której
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej, zwanej
dalej �ustaw¹�.

§2. 1.Wydatki na �wiadczenia, o których mowa w §1
podlegaj¹ zwrotowi w czê�ci, w zale¿no�ci od wysoko�ci
dochodu na osobê w rodzinie osoby zobowi¹zanej do zwrotu
wydatków lub osoby samotnie gospodaruj¹cej, zgodnie
z poni¿sz¹ tabel¹:
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2. Przez okre�lenie w kolumnie 1 tabeli �100%� nale¿y
rozumieæ maksymalny dochód na osobê w rodzinie lub
maksymalny dochód osoby samotnie gospodaruj¹cej upraw-
niaj¹cy do �wiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej.

§3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, je¿eli prze-
mawia za tym interes stron Kierownik O�rodka Pomocy
Spo³ecznej mo¿e obni¿yæ, podwy¿szyæ % zwrotu lub odst¹piæ
od ¿¹dania zwrotu po wnikliwym sprawdzeniu sytuacji osób
ubiegaj¹cych siê o pomoc po przeprowadzeniu wywiadu
�rodowiskowego.

§4. 1.Sposób zwrotu wydatków za �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej (wysoko�æ, okres i termin sp³aty) okre�la w decyzji
Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej na podstawie wywia-
du �rodowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.

2. Okres sp³aty nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.

3. Za dzieñ sp³aty nale¿no�ci uwa¿a siê dzieñ uznania
wp³aconej kwoty na rachunku wskazanym przez O�rodek
Pomocy Spo³ecznej w Wielichowie.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Wielichowo i Kierownikowi O�rodka Pomocy
Spo³ecznej.

§6. Traci moc uchwa³a nr XVII/103/96 Rady Miejskiej
w Wielichowie z dnia 14 listopada 1996 roku w sprawie zasad
zwrotu wydatków za �wiadczenia z pomocy spo³ecznej
z zakresu zadañ w³asnych gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) W³adys³aw Kostrzewa
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3682

UCHWALA Nr XVII/151/2004 RADY GMINY W W¥GROWCU

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie podatku od nieruchomo�ci

Poz. 3682

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 i art. 42 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 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568,
z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 5 ust. 1, art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (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. Nr 92,
poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) Rada
Gminy w W¹growcu uchwala co nastêpuje:

§1. Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od nieruchomo-
�ci obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy W¹growiec:

1. od gruntów:

1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni
0,66

2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od l ha powierzchni 3,52

3) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez or-
ganizacje po¿ytku publicznego od 1m2 powierzchni

a) letniskowych - zajêtych na cele rekreacyjne  0,17

b) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia-
³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego  0,10

c) innych  0,10

2. od budynków lub ich czê�ci:

1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,39

2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych
na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej od 1m2

powierzchni u¿ytkowej  11,74

3) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siew-
nym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej   8,37

4) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych od 1m2

powierzchni u¿ytkowej 3,32

5) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez or-
ganizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej:

a) letniskowych  6,01

b) zajêtych naprowadzenie odp³atnej statutowej dzia-
³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego  3,16

c) innych  3,16

3. od budowli - 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:

1) budynki lub ich czê�ci i grunty pod tymi budynkami zajête
na prowadzenie dzia³alno�ci kulturalnej oraz grunty pod
boiskami sportowymi bêd¹ce w³asno�ci¹ gminy,

2) nieruchomo�ci zajête na prowadzenie dzia³alno�ci przez
ochotnicze stra¿e po¿arne bêd¹ce w³asno�ci¹ gminy,

3) budynki gospodarcze bêd¹ce w posiadaniu cz³onków,
którzy wnie�li do Rolniczych Spó³dzielni Produkcyjnych
wk³ad w postaci gruntów,

4) grunty przydzielone do bezp³atnego u¿ytkowania za prze-
kazane gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Pañstwa za
emeryturê,

- z wyj¹tkiem czê�ci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia-
³alno�ci gospodarczej.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.

§4. Traci moc uchwa³a Nr IX/90//2003 Rady Gminy
w W¹growcu z dnia 21.11.2003 r. w sprawie podatku
od nieruchomo�ci (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 202,
poz. 3965).

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego i ma zastosowanie do naliczania podatku od
nieruchomo�ci od 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Micha³ Nogalski
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3683

UCHWA£A Nr XVII/152/2004 RADY GMINY W W¥GROWCU

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie podatku rolnego

Poz. 3683, 3684

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 i art. 42 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 6 ust. 3
i art. 13e 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 i 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, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz.
1568) Rada Gminy w W¹growcu uchwala co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê �redni¹ cenê skupu ¿yta z kwoty 37,67 z³
do kwoty 36,16 z³ i kwota ta stanowi podstawê do obliczenia
podatku rolnego na 2005 rok na obszarze Gminy W¹growiec.

§2. Zwalnia siê od podatku rolnego grunty przydzielone
do bezp³atnego u¿ytkowania za przekazane gospodarstwo
rolne na rzecz Skarbu Pañstwa za emeryturê, z wyj¹tkiem
czê�ci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.

§4. Traci moc Uchwa³a Nr IX/91/2003 Rady Gminy
w W¹growcu z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie podatku
rolnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 202, poz. 3966).

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego i ma zastosowanie do naliczania podatku rolnego
od 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Micha³ Nogalski

3684

UCHWA£A Nr XVII /153/2004 RADY GMINY W W¥GROWCU

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 i art. 42 ust. 1 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 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 10, art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.
1953 i Nr 203, poz. 1966, oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884,

Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy w W¹growcu
uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od
�rodków transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
W¹growiec:

1) od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego w 1988 r.
i pó�niej o dopuszczalnej masie ca³kowitej (art. 8 pkt 1
ustawy):
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1) od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego przed 1988 r. o dopuszczalnej masie ca³kowitej (art. 8 pkt 1 ustawy):
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3) Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton (art. 8 pkt 2 ustawy):

/ � � � � �

�� � ��

0 � � �� � ��

� �

�

�

�

2 � �� � �� �

� � �

� � �

�

, � � � �

�

�� �� �� ��

' � �

��� ��� ���� ����

��� ��� ���� ����

��� ��� ���� ����

��� � ���� ������

7 � �

��� ��� ������ ������

��� ��� ������ ������

��� ��� ������ ������

��� ��� ������ ������

��� ��� ������ ������

��� � ������ ������

& � � � �

��� ��� ������ ������

��� ��� ������ ������

��� ��� ������ ������

��� ��� ������ ���������

��� � ������ ���������

�

4) Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów (art. 8 pkt 3 usta-
wy):

a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych w 1988 r.
i pó�niej:

nie wyposa¿one wyposa¿one

w katalizator spalin w katalizator spalin

747 z³. 641 z³

b) od 3,5 t i poni¿ej 12 ton wyprodukowanych przed 1988 r.:

nie wyposa¿one wyposa¿one

w katalizator spalin w katalizator spalin

853 z³ 747 z³

5) Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton (art. 8 pkt 4 ustawy):

Poz. 3684
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6) Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³ko wit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego (art. 8
pkt 5 ustawy): 747 z³.

7) Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika po-
datku rolnego (art. 8 pkt 6 ustawy):
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8) Od autobusu w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia
(art. 8 pkt 7 ustawy):

a) wyprodukowanego w 1988 r. i pó�niej.
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b) wyprodukowanego przed 1988 r.
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Poz. 3684
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§2. Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od
3,5 t, poni¿ej 12 t s³u¿¹ce wy³¹cznie dzia³alno�ci rolniczej.

§3. Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od
3,5 t, poni¿ej 12 t nale¿¹ce do osób na które zosta³ na³o¿ony
obowi¹zek �wiadczeñ rzeczowych na rzecz obrony narodo-
wej.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.

§5. Traci moc uchwa³a Nr IX/92/2003 Rady Gminy
w W¹growcu z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek w podatku od �rodków transportowych
(Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 202, poz. 3967).

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego i ma zastosowanie do naliczania podatku od
�rodków transportowych od l stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Micha³ Nogalski

Poz. 3684, 3685

3685

UCHWA£A Nr XVII/154/04 RADY GMINY W¥GROWIEC

z dnia 19 listopada. 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na obszarze Gminy W¹growiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust.
1 i art. 42 ust. i 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 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203) art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (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, 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.
1291, art. 28 §4, art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160 poz.
1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001
r. Nr 94, poz. 1037, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz.
166, Nr 120, poz. 1268 Nr 39, poz. 459, Nr 116 poz. 1216, Nr
42, poz. 475, Nr 125 poz. 1368, z 2002 r. Nr 130 poz. 1452, Nr
89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 z 2003 r. Nr 110, poz. 1189, Nr
169, poz. 1387, Nr 130, poz. 1188, Nr 137 poz. 1302 z 2004 r.
Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 228, poz. 2256 i poz.
2255, Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91
poz. 868, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 173 poz.
1808 i Nr 116 poz. 1205) Rada Gminy W¹growiec uchwala co
nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od posiadania
psów:

1) przez posiadaczy gospodarstw rolnych za trzeciego psa
41,30 z³

2) przez osoby nie posiadaj¹ce gospodarstw rolnych za-
mieszkuj¹ce na terenie wsi:

a) za jednego psa 22,70 z³,

b) za ka¿dego nastêpnego 41,30 z³.

§2. Zwalnia siê od podatku od posiadania psów, posiada-
nie psa przez osoby, które ukoñczy³y 60 roku ¿ycia, nie
prowadz¹ce wspólnego gospodarstwa domowego z rolni-
kiem lub innym cz³onkiem rodziny.

§3. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów wsi.

3. Podatek mo¿e byæ p³acony w kasie Urzêdu Gminy
w W¹growcu.

4. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysoko�ci 7,5%
od zainkasowanej osobi�cie przez so³tysa wsi.

5. Podatek nale¿y ui�ciæ w terminie do 15 marca 2005 r.

6. Z zainkasowanej kwoty so³tysi jako inkasenci zobowi¹-
zani s¹ rozliczyæ siê nastêpnego dnia po ostatnim dniu
terminu p³atno�ci.
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7. Z uwagi na bezpieczeñstwo, zainkasowane kwoty na-
le¿y wp³acaæ na rachunek Urzêdu Gminy w W¹growcu bez-
po�rednio w Pa³uckim Banku Spó³dzielczym w W¹growcu,
przy ul. Kolejowej 19. Zgodnie z art. 27 §2 Ordynacji podat-
kowej inkasenci odpowiadaj¹ ca³ym swym maj¹tkiem za
pobrane, a nie wp³acone w terminie podatki. W zwi¹zku z tym,
w razie nie wp³acenia zainkasowanych nale¿no�ci w podanym
wy¿ej terminie inkasenci zostan¹ obci¹¿eni odsetkami za
zw³okê. Ponadto nie wp³acenie na rachunek organu pobranej
kwoty od podatników podlegaj¹ karze na podstawie ustawy
skarbowej.

§4. Traci moc uchwa³a Nr IX/94/03 (Dz.Urz. Woj. Wlkp.
Nr 202 poz. 3969).

§5. Wykonanie mniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy W¹growiec.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Micha³ Nogalski
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Wydawca: Wojewoda Wielkopolski
Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego

aleja Niepodleg³o�ci 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail � dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl
Sk³ad, druk i rozpowszechnianie:

Sk³ad � O�rodek Informatyki WUW, Poznañ, tel. 852 90 44
Druk � O�rodek Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji, al. Niepodleg³o�ci 18, Poznañ

Rozpowszechnianie � Administracja i sta³y punkt sprzeda¿y � Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, ul. Ko�ciuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Cena brutto: 40,00 z³ISSN 1507�5729

T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w O�rodku Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji
al. Niepodleg³o�ci 18, Poznañ

Egzemplarze bie¿¹ce mo¿na nabywaæ w punkcie sprzeda¿y Dziennika Urzêdowego:
� Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Ko�ciuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (tak¿e egzemplarze z lat ubieg³ych),
� Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. �w. Józefa 5, pok. 132
� Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok �B�
� Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Ko�ciuszki 4, pok. 101
� Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³o�ci 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400


