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miejsc zakazu postoju i zatrzymywania się oraz respektowa

niu innych znal<6w w celu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i
os6b.

6. llszelkie niszczenia urządzeń użyteczności publicznej,zna:

l<ów, chodników, będą przedmiotem stosowania kar admini-

stracyjnych.

7. Przypomina się Szanorłnym Mieszkańcom, że kosze uliczne słu

żą do wrzucania nieczystości przez przechodniów, a nie są

, pĘzeznaczone do wysypywania śmieci przez rnieszkańców po:

bliskich posesji. Stosujmy się do tego.

8. Dbajmy o psy, nie pozwa}ajmy by po mieście oania}y całe

ich sfocy i stanowiły postrach dla przechodniórv oraz prze

wracały kosze na ulicach szul<ając pożywienia.

9. l'la osiedlach , na których nie m3 utwardzonych nawierzchni

. ulic, zabrania się wysypyvlania popiołórł lub żużla z pieców

llszelkie odpady tego typu naleźy wywozić w miejsca vłyzna:"

czone ( informacji mogą udzielić pracownicy Zakładu Gos-

podarki Komunalnej ).

10. Pod groźbą kary zabrania się wypuszczania i wypompowania

nieczystości z szamb na uliue lub inne miejsca publiczne.

0ba jmy wszyscy o

w i s k o n a t u r a l n e.

Zarząd Miasta i Gminy upoważnia Straż Miejską w Śmigtu

do egzekworłania powyższych przepisdw oraz do nakładania kar

popEzez mandaty wzgl. wnioskl do Kolegium d,/s Wykroczeń.

Burmistrz |,łiasta i Gminy Śmigie1 | inż. Jerzy Cieśla.

?,zr-paszary uqła { nłkół
za opóźnione wydanie poprzedniego numeFu, które wynikło z

winy drukarni.

§zANOWNI MIEszKAŃcY
MlASTA I GMINY śurcre l

Zarząd Miasta i Gminy w Śmiglu zwraca się z apelem w nastę:

pujących sprawach :

1. Uchrła}one zostały przez Radę Miasta i 6miny podatki i inl

ne opłaty ].okalne.

Uprasza się o rzetelne wypełnianie deklaracji do podal<6w

od nieruchorności. Zanlzanie faktycznego metrażu może spo-

wodowaĆ karę wysokiej grzy,.Jny"

2" !łszystkie podmioty gDspodarcze, które posiadają w mieścic

na domach komunalnych, w miejscach publicznych reklamy są

zobowiązane w terminie 14::dnlorvym do uregu}owania opłaty

w kwocie 200.000,': zŁ za m2 reklamy w Zakładzie Gospodar-

ki Komunalnej.

W przeclwnym razle stojące reklamy w miejscach publicz ::

nych będą 1ikyłidowane.

3. Vł związku z okresem wiosennym uprasza siĘ o uporządkowa:

nie terenów wol<6ł posesji, wyskrobanie ziemi z rorłkóvł u].i

cznych przy chodnikach, systematyczne oczyszczanle ulicy

przed posesjami.

4" 0bowiązuje bezwzględny zakaz vywożeflia nieczystości w miej

i sca do tegr: nie przeznaczone. W Śmiglu tymczasowym miej::

scenl wywożenia jest teren przy ul. Morownickiej ( aktual-:

nie vl dni powszednie do godz. 16.00 jest dozór i są pobie

rane opłaty ).

5. Przypomina się o przestrzeganiu na terenie miasta Śmigla

notuje się

wścleklizny

l-)waqaW
w C,łninie

pruypadkl !!l
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dpu łręŚci
Przyznam się Państwu, że tym razern napisanie doniesie:.

nia z przebiegu sesji sprawiło mi wyjątkowy kłopot i dopraw-

dy nie wiem, jak sobie z tym poradzę.

Nie to, żeby obrady trwały specjalnie dłużej niż zwykle, ale

" pojemność " tej sesji była przeogromna. Po raz kt6cyś już

wertuję leżące przede mną materiaŁy przygotowane na sesję

przez sekretariat Rady ( 7l stron maszynopisu a ponadto spra

wozdanie Przewodniczącego ! ) oraz moje notatki sporządzone

juź w trakcie obrad. Porządkując ten stos kartek liczę machi

nalnie strony l

- projekt począdku obrad : 1 strona ;

;- tel(sty uchwał ( przygotowano projekty 10 uchrłał,z czego 9

oodjęto, a jedną odrocuono, ) - 19 stron ;

- spcawozdanle Przewodnicżącego z działa]ności Rady Miasta i
Gminy w roku 199l. 1 prawie B stron w rękopisie ;

- spcawozdanie z działalności Zarządu M i 6 Śmigiel (10 str.)
oraz informacja z wykonania zadań przyjętych do realizacji
przez Radę M i G ( l] stron ) w rol<u l99l ;odczytane przez

Burrnistrza,

- spf,awozdanie Komisji RewizyjneJ :: to mi się gdzieś zapo-

działo, ale byłoby to dodatkowo kilka stron. Tyle,że moż:

na je streścić w jednym zdaniu : Komisja nie dopatrzyła

się w działalnośc1 naszych ocaanórr samorządowych uchybień,

któce nie pozwoliłyby udzielić im abs.'olutorium ;

- sprawozdanie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

z wykonania zadań zleconych przez Zacząd M i 6 - ) strony;

:- sprawozdanie z działalności Centrum Kultury -: 16 stron ( w

tym m.in. sprawozdanie " Pogonii " );

- przedszkola :.: zestawienie dochodUw i vlydatków ( 5 stron );

tr ackusz statystyczny ośrodka pomocy społecznej ; ) strony ;

: wykonanie dochodów i wydatków budżetowych tJMiG -:, 2 strony.

Zachęcam tych, którzy lubią skrupulatność, do spraw-

dzenia, czy się gdzieŚ nie pomyliłam w podliczeniu, a z ca-

łymprzekonaniem z,a c,h ę c am }.łs z y s tk i ch d o

zapo znania się z oFyginałami wy:

mienionych przezerrnie d'ok umentów, które (wraz z

protokołem sesji) są dostąpne w U}41G. Są to materiały bardzo

szczegółowe, a zarazem niewątpliwie ciekawe, jako że uwzglę:

dnla;ą cele, na jaXie zuzytXowano pieniądze bądące w posiada

niu gminy. 2e zaś byŁy to cele ze wszech mlar różnorodne nle

potczeba chyba nikogo przekonywaĆ. |.łiektóre kwoty były wygo:]

spodarowane z budżetu gminy ( z dochodbw gmlny, na kt6re skła

dały się np. podatki, różnego rodzaju subwencje i dotacje

Centralne ), a inne zostały wypracowane przez samych mlesz.]

kańców w formie czyndw społecznych. Jak Już zaznaczyłam, mo:.:

że to być lektura niezwykle ciekawa, szczególnie dla tych ,

którzy lubią i umieją czytać podoble opracowania 1 wycięgać

na ich podstawie własne wnloski. Przyznam się, że osobiście

nuźą mnie kolumny liczb, zestawienia i wszystkie te "winien

i ma", na ktdrych opierają się materi,ały.

DqskuJia
Zasygnalizuję fnoże ': jak zwykle '- niet<t6re sprawyrktó-

re stanowiły zaledwie drobny fragment dyskusJi Jaka wyvliąza-:

ła slę podczas sesji, ale podaję je Jako ciekawostki :

-- w tym rol<u nie będzie dyskotek na piętrze w Centrum Kul-

tury. 0kazuje się, że po prostu stropy budynku nie, wytrzyl

mywaly tych tłszystklch podskoków 1 wstrząsów,w zw!ązku

czym, zmieni się sposób użytkowania tego l o k a l u

będzie to mianowicie pomieszczenie klubowe wynajrłowane np.

na różne uroczystości;

-: nieczynny sklep na narożniku pl.Rozstrzelanych i ul. Lipo-

wej jest przedmiotem sporu pomiędzy w}aścicielem,jakim jest

gospodarka l<omunalna a obecnym dzlecżawcą. Sprawa znajdzie

prawdopodobnie rozstrzygnięcie przed sądem1

! zaniepol<ojenie kibiców i działaczy budzą dalsze perspektyJ

wy sekcji piłki nożnej śmigielskiej " Pogonil ".Paradoksem

jest, że im lepiej gra drużyna i arvansuje w tabell,tym,bar

dziej jest zagrożone jej istnienie, bo więcej pieniędzy ko

sztują nieuniknlone wdtvczas wyjazdy na meczei

: krążące wśród nas różnorodne wersje dotyczące losów kolej-:

ki, mają uzasadnienie jal<o następstwo przewlekanIa . ptzez

PKP ostatecznego sfina}izowania tej sprawy. Ko}ejka będzie

w gestii samorządu, być może nastąpi to l kwietnia ( chyba

nie okaże się to żartem prima aprilisowym ).Obecnie bur::

mistrz i zarząd negocjują warunkl tego przejęcia,między in

nymi w zakresie umów i zobowiązań wobec kolei szerokotoro':

wej. Nie powinniśmy się zatem obawlaE, że zostanierny baz

tego środka lokomocji i

-: prywatyzacja cegielni jest w pełnym biegu !: woJewoda wyra-

ża zgodę na skomunalizowanie, jecinak sprawa maszyn i urząl:

dzeń stanorłiących wyposażenie tych zakładów wymaga porozuj

mienia i ustaleń z cerabudem 'j krotoszyn ;

! radni Dorynek i Kamientarz zrłrbcili uwagę, że sprawozdanie

z działalności Zarządu pomija czyny społeczne Starego 8o:

janowa i Bruszczewa. Jest io sygnał dla wszystkich,żeby od

powiednią informację dostarczać do Urzędu, który rejestru'-

z



je te dane na bieżąco.;

- z oblegiem informacji od 1 i do samorządu związana jest nie

wątplivlie działalno§ć " VJitryny Śmigielskiej ''. Myślę, że

niezależnie od dyskusji, jaka wyriiązała się na ten temat

podczassesji, potrzebne są głosy poj
chodzące bezpośrednlo,,od Państwa. 1

ciągle na nie czekamyrabynasz wysi1

łel< odpowi,adał oczekiwaniom odbiorc6w, do któnych skiero:.:

wane jest nasze pismo ;

'-: niepokoją nas kulisy braku zgody Izby Aptekarskiej na zało

żenie drugieJ apteki w Śmiglu ( niezależnle od apteki, ja-
ką obecnie prowadzi p. Ciseł ). Rada zobowiązała władze

miasta i gminy do energiczn:go wystąpienia ,1 ,wyJaśnienla

tej sprawy. Oby została ona załatwj,ona po myśli wszystkich

potencjalnych klientów, ktdrzy życzęc spbie nawzajem '' na

zdrowic " }iczą na to, że nie bądzie się ograniczało nall

szych możlitJoŚci do zadbania o to zdrorvie ;

|.: radny Pietrzal< podał obszerną relację z utworzenia na te-
renie naszego wojew6dztvla Zrzeszenia Rolnikórł Indywidua1::

nych działającego przy współpracy 1 korzystająceoo z do')

świadczeh,amerykańskich 
;

:: na zakol1czenle mało pomyślna 1nformacja d}a tych, któczy

zamierzali wkroczyć na drogę przestępczą, a jednocześnie

optymistyczna wiadomoś8 dla reszty obywateli : na wniosel<

p. l,liesława Terczewsklego.kierownika Posterunku Policji Lo

. kalnej w Śmiglu '-.: władze samorządowe wygospodarują potrzel

bne §rodkl na utrzymanie zmotoryzowanego patroIu policyjne

go.

. Osobno pozwaIam sobie omórłić najważnlejsze kwestie

zallacte w podjętych pfzez Radę decyzjach. Zaznaczam jednak,

że jest to tylko informacja sygnalizująca zagadnienia,a wią-:

żące 5ą wyłącznie pełne dokumenty.

1. Podatek od nieruchomości na obszarze gminy.

Każdy z nas z niepokojem §ledzi vłiadomości o wzroście

różnych opłat, jakie 5ię nam, szarym obywatelom, aplikuje;po

dobno w imię ratowania budżetu pal{stwa. Nie obyło się też

bez podi.Jyższenla podatk6vl v, naszej gminie. Na szczęście nie

skorzystano w pełni z uprawnień przewidzianych przez ustawę

podatkową. 0 dzlwo, podatek od tzw. " gruntórv pozostałych

.jest nawet o 2O ż za l m2 niższy, niż w rol<u ubiegłym. Dobre

i to. Rclnicy powinni się liczyts z tyn, że o ile nie płacą

za pomieszczenla w ktćrych stoją maszyny rolnlcze ,to jeśli
stoi tam r6wnież samochdd, powierzchnia ptzezeń zajmowana jest

już uwaźana za gaiaż 1 ano tak.

?. Podatek od psów '-: 40 tys. oO XazOego psa w wlel<u powyżej

B tygodni.

Uczuć co prawda nie mlerzy się w gotówce, ;ale tak się

jakoś dzieje , że bez przesady niektórzy z nas będą mówill o

swoichczworonożnych towarzyszach " mój na Jd r o ż s zy
przyjaciel ". Rada zdecydol.,ała się na u}gę finansową at o Źi

tysięcy w stosunku do gdrnej g§anicy dopuszczaneJ ustawą

( chwała za to Radzie ! ), ale i tak jest to wzrost o I00 Ł

w stosunku do ubiegłego Eoku. Dawniej taki pies, za ktUrego

uiszczono Fodatekrmiał przynajmniej zataz załatwioną " ubezll

pieczalnię ", tzn. nie płaciło się za obowiązkowe szczepie-

nia. Teraz służba weterynaryjna jest na własnym "garnuszku",

więc nie wiadomo, jak to będzie rłyglądało.

0d powyższego podatku przysługują Ustawowe zwolnienia:

za psy będące pomocą dla osób kalekich ; nie płacą też osoby

w wieku powyżej 70 lat, prowadzące oddzielne gospodarstwo i

rolnicy '- za drva psy do pilnowania gospodarstwa oraz ( bez

względu na liczbę ) za psy przeznaczone do pilnowania stada.

Pozostaje mi tylko życzyć wszystkim piesl(om, aby ich vtła -
ściciele nie pozbyli się ich rł obliczu płatności podatku , a

tak|e, 35y wreszcie ktoś rvładny zainteceso\vał się okrutnymi

nieraz warunl<ami życla na jakle wiele psdw jest skazanych i
to w tej naszej " śtviatłej " pczecież gminie.

]. 0płata administracyjna za czynności urzędowe.

Kto się nie pospieszył i nie sporządzlł testamentu w

ubiegłym rol<u, będzie w tym coku płacił więcej o 10 - 20 tys.

Natomiast kto jeszcze nie wiedział,niech się dowle, ż9 Urząd

M i G vł Śmiglu dysponuje teleksem i kserografem,z Ę!ócych to

urządzeń można za gtosowną opłatą skoczystać.

A przy tym o ileż będziemy się czuć godniej nie płacąc ja|<

gdzie indziej za usługę, ale za " czynność urzędową ".

Tutaj przekorny diablik podszeptuje m-i w jakiej to jednost,
fizjplogiczną "

ce możnaby umieścić w cenniku opłatę " za czynnośćY. Mogę

tak sobie wypisywać, bo wiem, że 9zef redakcjl t9 wykre5li.

Ą. 0p}ata administracyr"" ." "-r*zczenie reklałny - 200 tys.

zł focznie od reklamy na budynku, ęhodniku lub zie}eńcu acJmi

nistrowanym pĘzez ZGKiM w Śmiglu.

W uzasadnieniu uchvłały podaje się ,źe opłata ta ma na

ceJ.u"zapobieganie samoxoli oraz utrzymanie począdku i bezpie

czeństwa w mieścj,e". Zgodę na reklarnę wydaje ZG(iM.Tuszę, że

w opłacie bądzie automatycznie uwzględnlone utrezpieczcnie od

odpowiedzia}ności cywilnej, jeśli taka rel<lama będzie plzy-

\



Czyną ( nie d3jt Boże ) wypadku, jakiemu może ulec zapatrzo-:

nY v/ nią:lprzechodzień: lub osoba pro,wadząca pojazd mechani]'a

czny.Niektórym z Fas doszedł w kaźdym razie poważny problem

z gatunku : usunąć, czy nie usunąć ( tyle że w tym przypaflku

nie chodzi na szczęŚcie o abgbcję)l

5. 0płata targowa * 
"o.za.an-*r*r" ' 

Gmlny śmigiel .

Powiem tylko, źe opłaty te wzrosły o 100 % w stosunku

do roku ubiegłego, a z ich wysokością bądzie się można róN -
nieź ZapoznaĆ ( jak sądzę ) ze stosownych ogłoszeń na targo:-

wisku. W ostatniej chwili zdecydowano się na usta}enie opła:.

ty 5 tys. zŁ ptzy sprzedaży obnośnej z ręki, z kosza, wiadra,

wózka, rowtu ltp. oraz zajęcia placu pod stanowisko , towar

Iub wykonywanie czynności rzemieślniczych od 1 m2 powierz ::

chni. Nie wiem, czy to dużo, czy mało l opłata ta będzie w

każdym razie wpływała na rzecz zGkiM,i będzie niezaleźna od

op}at przewidzianych odrębnymi przepisami dotyczącymi korzy:.

stania z urządzeń i usług śrłiadczonych ptzez || jednostkę pro

wadzącą taiEówisko ". Przed wejściem na plac targowy warto

więc dowieóżieć się, za co trzeba będzie zapłaciC.

6.0płaty za wodę pobieraną do celów przemysłowych i usłuqo-

wych-opłata ta wyniesie w bieźącym roku 4.900 zŁ za nj.

!,lszyscy korzystający z wody '' pobieranej z utządzeń za

opatrzenia w wodę miasta i gminy '' w wfw celach będą płacić

taką wła§nie stawkę ! niezależnie od branży - jaką reprezen-

tują. Zwyżka w stosunku do roku ubiegłego wyniosła 1000 zł
,".]. ( o tylez samo podro2ała już woda ''bytowa'' ,która ko:

sztuje obecnie 2.ą00 za m] ).

7. Włączenie nieruchomoścl p. Mariana Jankowiaka do przy l
siółka Sikorzyn.

W wyniku tej decyzji obszar Baszej gminy powiększy się
o ponad hektar, a 1iczba ludności wzrośnie o 6 osób (rodzina

pp. Jankowlakóu, a przede wszystkim p. Czesław 0osz wraz z

małżonką Anielą ). Serdeczni.e witamy nowo '' nabytych '' miesz

kańców gminy ! ,

*ł*
B. Nieodpłatn€ przejęcie na rzecz Miasta i Gminy śmigiel

działki w Gnle,łowie, wtaz z pobudowaną na niej hydrofornią.

Jest to prezent przekazany przez Radę Pracolvniczą P6R

Stare Bojanowo rł imieniu Zakładu 'tlonieść. Po skomunalizowa-

niu hydrofocnla będzie przejęta przez Międzygminny Związek

l,/odociągórv 1 {analizacji WieJs|<ich z siedzibą we Wschowie.

(Nota bene ten sam, który od pewnego czasu pobiera opŁały za

wodę od mieszkańców i zakładórv Śmigla :. patrz uchwała numer

6/92 ).

*+

9. Zmiana nazwy ulicy w Nietążkowie ! z " Fausta Socyna" na

ulicę " Boczną ".

Mieszkańcy nijak nie mogli przvwyknąć do norłej, narzu-:

conej im z urzędu nazwy ulicy 1 z pewnością z zadowoleniem

( i z ulgą ) przyjmą powrbt do dawnego miana.

Tego kłopotu powinni sobie zaoszczędzić mieszkańcy Bru

szcaewa, Przysieki Polsktej i NoweJ Wslr.w kt6rych po zmla !-

nie granic utworzyły się obszary bez nazw ulic. Muszą tylko

szybciutko zapoznać się z p.opozycjami, kt6re złożyły H lch

imieniu rady Sołeckie ( ó sołtysórł a najlepiej bezpośrednio

u radnych ) i zaakceptować nazwy zaproponovłane lub podać in-

ne. Nie należy zwlekać, Jeś],i chcecie Państwo mieć wpływ na

nazewnictrło ulic, jakie bądzie obowiązywało z chwilą podję 1

cia decyzji przez Radę Miasta i 6miny.

A przy okazji : gdzie Państwo mieszkacie:1 rł Nowej Wsil

czy w Norłejwsi ?

I tym akcentem zamykam swoje urvagi o XVI sesji Rady .

Przypominam chętnym, źe odpowiednie materiały ( oraz proto ::

kół ) szczegćłowe są dostępne w Urzędzie, a ponadto u R a l

dnych.
Z porłażaniem - J.Skarzyńska

r-,/ O ^,)

tJchL"(cffg
QeCq Miasła ,i Grrlinq

JĄ Ómiqlu
@iąłę nd XUl Jolii l2,2. lQQ2 r,

I. Uchwała__nr XYłIZOIż

w sprawie wysokości stnwek podatku
od n i e ru c homo śc i na obszarze gminy.

§ l.ustala się następujące stawki podatku od nieruchomo5cl :

l.od budynków mieszkalnych 1ub ich części ',: 600 21 od

1 n2 porvierzchni użytkowej,

2.od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej inneJ niż rolnicza 1ub le-

śna oraz części budynkdrł mieszkalnych zajętych na pro1

'wadzenle działalnoścl gospodarczeJ : 20.000 zł. od t mr

powierzchni użytkoweJ,



3.od pozostałych budynkbrł }ub ich częŚci oraz garaży wol

nostojących l garaży pod budynkami :: 1000 zŁ od 1 m 2

powierzchni użytkowej,

4.od budowli 2 ł ich warto§ci,

5.od 1 m' powierzchni gruntUw :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

800,! 71,

b/ pozostałych gruntbw 30,Ż zł.

§ ].Zwalnla slę od podatku od nleruchomości :

1.piwnice i strychy nięzamieszkałe.

II. Uchwała nr XV1/l21l92

w 5pravłie wysokości stawki podatku

:O Posiadan.ll.a ps6w.

§ 1.0bowlązek podatkovry dotyczący podatku od posiadania ps6w

ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

§ Z.Ustą}a slę stawką podatku od posiadania psa w kwocle

Ą0.0rPB": 21 za każdego psa.

§ ].Zwalnia się od podatku szczenięta do B tygodni.

§ Ą.Podatek poblera się w połowie stawki,jeżeli osoba weszła

w posladanię. psa po dniu ]0 czerwca roku podatkowego.

§5.Podatąk jest płatny z góry

bez w]ezwanla w terminiepłatności Ira:
ty zobowlązall pieniężnych lub w ciągu 2 tygodni od dnia

wejśclą Ę posiadanie psa w kasle Urzędu Miasta i Gmlny w

Śmiglu lub u sołtysa.

III. Uchwała nr XVI,/122l92

w sprawle opłaty administracy j

n e j za czynności urzędowe.

§ 2.Ustala się następujące stawki opłaty administracyjnej i

lr za sporządzenie testamentu w siedzibie urzędu Miasta i
Gminy ! ]0.000,|:

!- za sporządzenie testamentu poza siedzibą urzędu Miasta

i Gminy 1 50.000,,l

tr za nadanie teleksu pryrłatnego 1 20"000,!:

I za wykonanie jednej odbitki ksero :, 1.000,!:

§ ].0płata administracyjna pobierana jest bezpo5rednio po

wykonaniu czynności urzędowej w kasie Urzędu.

IV. Uchwała nr XVI/IzJ/92

w 5prawle ustalenia opłaty administracyj-:

nej za umie3zcz enie reklamy.

§ 1.Ustala slę oołatę za umieszczenie reklamy na budynkach

oraz ulicach, na zlelellcach administrowanych przez Zakład

Gospodarkl Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu w wyso !:

kości 200.000,J zł rocznle od 1 ml reklamy na budynku lub

tablicy ustawionej na chodniku czy zieleńcu.

§ 2.0bowiązek uiszczenia opłaty cląży na osobach fizycznych

i osobach prawnych umieszczającyćh reklamy.

§ 3.Portyższe opłaty nie obeJmuJą kosztBw montażu oraz upo::

rządkowania miejsc po ich demontażu.

§ł.opłata p ła tna jestwterminiedodnla28

lutego każdego roku lub bezpoSrednio ; p o,r,, u z y s k ar
; n i u z g o d y Zakłódu Gospodarki KomunalneJ i Mie

.r.szkaniowej w Smiglu w kasie tego zakładu.

V. Uchwała nr XVI/l24l92

l,l sprawie ustaleniawysoko§ci opłaty tar
9 o w e J na obszbrze Mlasta t Gmlny Śmtgiel.

§ l.Ustala się na obszarze Miasta i Gmtny Śmigiel stawki o:

Fłaty targowej w wysokości ol<reŚlonej w załącznlku Nr 1

stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§.2.0bowlązek uiszczania oplaty targorvej ciąży na osobach fi
zycznych i osobach ptawnych wykonujących czynnoŚci okreX

ślone w załączniku nr l nlniejszej uchwały.

§ ].0płatę tacaową pobiera się nlezależnie od należnoścl prze

widzianych w odcębnych przepIsach za korzystanie z urzą:-

dzeń targowlsl< oraz za inne usługi świadczone 2tzez Jed:

nostkę prowadzącą targowisko.

§ 4.Do pobierania opłaty targoweJ upoważnia się Zakład .Gos!

podarki Komunalnej i MieszkanioweJ w Śmig}u.

ZALACZNIK NR 1.

Stawki opłaty targowej

L.p. I wyszczegUlnienie czynnoŚci I wys. opŁaty
w zŁ-

1. l

l

I

I

l

l
I

I

l

i

Przy sprzedaźy ocl każdej wystawionej n. I

sprzedaż sztukl l I

a/ konie powytej 2 lat, bydło l ,o.ooą.
b/ jałowizna povJyżej 6 miesięcy,źreUięta I

porłyżej 6 mies., źrebięta powyżej 6 | '
mies.ado2lat |'o.ooo,"

c/ ttzoda chlewna z wyjątkiem prosiąt,owr|

ce, kozy oraz cielęta,źrebięta do 6 |

mies. | ,.ooo,.



) l 
'"., 

*..n..*oji *"r""Z.orr"O", z sumocho':I

I du ciężarowego i samochodu cięźarowo1.oso-:I
| 

'Oou,uno 
. l

I a/ powyzeJ 2 ton I

I o/ 
' 

ron, i ponizej l

l P..y .p".udażylhandlu z samochodu o.obo!: I

| 
""go 

i wozu konnego I

l P".y 
"p"r"daży 

prosiąt z 
"ozu 

konnego sa:.l
I mochodu 1ub przyczepy l

I P..y .p"rudaży obnośnej z ręki,kosza, l

l skrzynkirwbzka,roweru ltp. oraz za;ęci" I

l pl""u pod stanowisko lub towar orr"rn^.zo|
I ny Oo sprzedaży niezależnie od branzy lubI
I wykonywania czynności rzemieślniczych ,^|

||l m2 powierzchni

I

'. 
000, 1"

VI. Uchwała nr XVI/I25192

w sprawie opłat za wodę pobiefaną

z urządzeil zaopatrzenia w wodę miasta i gminy.

§l.Ustalasięstawkęopłat za łłodę dIa ce:]
I1 dw przemysłowych i usługo-
w y c h w wysokości 4.500,r zł za n3, pobieraną z urzą

dzeń zaopatrzenla vl wodę miasta 1 gminy Śmigiel.

tJUaqa 7 Pełny tekst Uchwał (. podstawa, uzasadnle,;

) jest do wglądu w Biurze Rady.

a

4.

q

40.000, !

]0.000, !

20.000, !]

20.000, x

VII. Uchwała nF xVI/126192

w sprawie włączenia nieruchomoŚci zabudowanej

L.24,60 ha do przysiółka Slkorzyn.

o obszarze

§ 1.Włącza sią nieruchomośC zabudowaną Q obszarze 1.24,60

ha do przysiBłka siko'rzyn w sołectwie Morownica.

VIII. Uchwała nr XVI/127,/92

w sprawie nieodpłatnego przej§cia na Ezecz Miasta i Gminy *ni

giel działki w 9B/L położonej w Gniewowie wtaz z pobudowaną

na niej hydrofornią.

§ 1.Przejąć nieodpłatnie na tzecz miasta i gminy Śmigiel dzia

łkę nr 98/1 położoną vł Gniewowie wraz z pobudowaną na

IX. Uchvłala nr XV1/12B,/92

w 5pravl 1e zmiany nazwy ulicy. l
l

§ ]..ćmlenra slę nazwę ulicy Fausta Socyna rł N i e t ą ż '-

k o w i e n a u 1 i c ę B o c z n ą.

lłi trvna
5mlglelSl(a
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dr EDWARD KALUŻNY

II. MIóD , A CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA.

Miód ma wyraźny wpływ leczniczy w chorobach serca,
zwłaszcza wleńcowych, pospolicle zwanych dusznicą sercową.Na
stan tej choroby ma duży wpływ miód rzepakowy, gdyż zawiera
on tiomocznik i inne połączenla biochemicznera pczez co dzia
ła leczniczo na niewydolność naczyniową z jej skutkami. Miód
zbierany z nostrzyka (miododajna i lecznicza roślina), zapo:-
biega stanom degeneracyjnym mięśnia sercowego na tle mlażdży
cy naczyń oraz w zaktzepowym zapaleniu żył. Podając chorym
na dusznicę sercową bolesną mi6d z rzepaku, nostrzyka, gryki
obserwuje się wyraźną poprawę w stanie ich zdrowia. 0sobom z
osłabionym mięśniem sercowym, kt6ce nie tolerują samego mlo:
du, podaje się Drzygotowane ostudzone mleko ż dorłolną ilo:
ścią miodu.

Miód z gryki zawiera dużo cytyny, która nie tylko po-
ma§a w plzyswajaniu witaminy C, ale peguluje przepuszczalność
ścianek włosowatych naczyń krrłionośnych, a tym samym przeciw
dzia}a miażdżycY. Może dzięki rytynie, czy11 witaminie C,miód
zawdzLęcza ol<reślenie " ptzediużacza życla ".

Żelazo z miodu jest przez nasz organi.zm rłykorzystywane

do reoeneracji hemoglobiny w 62,5 %. Ustrój człowieka Hyko:-

rzystuje ten składnik ze źtódeł roślinnych tylko w 10 j, l5%,

a ze źtódeł zwierzęcych w 20 - 25 '<. Dzieci, któce oprUcz nor
malnego'żywienia oirzymywały rano i wieczorem trochę miodu,
wykazały wzrost hemoglobiny we krwi o 11,5 ł, w grupie dzie-
ci nie otrzymujących miodu wzrost hernoglobiny wynosił tylko
4 ł. U dzieci spożywających mi6d stwierdzono zwiększenie wa;j

gi, siły mięśni i liczby krwinek. ( cdn.)

Szczegdłowych porad i konsultacji udzielają lekarze
specjaliści wraz z koniecznymi płoduktami pszczelarskimi l
zielarsl<imiw Wielkopolskim Ośrodku Medycyny Naturalnej
" APICARDIA " w Lesznie przy ul. Przemysłowej 10 - tel. 20j
4C-55 oraz 20:5)-83 w dniach l ścody i piątki w godz.16:18.00
oraz w 1 1 1I1 sobotę miesiąca w godz. 9.00 :: 15.00.

JAK t4Tó0, T0 ZARAZ I IYŻKA.

N

Druk ; Wiesław Nadolny : Usługi Poligraficzne ó4 - l00 Leszno ,ul. Słowiańska 55.
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