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życzą
Radni Miasta, CzfonJęoiuie Zarządu M iasta
i !'Pracozmicy Urzędu MiejsJąego.

Apel Rady Miasta z okazji 8 0 . roczn icy
Pow stania Wielkopolskiego
Na podstawie § 1 pkt. 4, tiret 4 Regulaminu Rady Miasta
zwracamy się do Mieszkańców Puszczykowa z gorącym apelem
o oddanie hołdu Powstańcom Wielkopolskim.

Szanowni Współmieszkańcy!
W poczuciu wdzięczności za heroizm walki i za ofiarę życia
chcemy złożyć hołd Powstańcom Wielkopolskim, którzy 80 lat
temu dali przykład „jak zwyciężać mamy“ nieprzyjaciół
ojczyzny i zbrojnym czynem wywalczyli przyłączenie Ziemi

Wielkopolskiej do Macierzy. Ich patriotyzm i oddanie spra
wie narodowej owocuje w najnowszej historii Wielkopolski
przez krzepienie serc w okresie okupacji hitlerowskiej, przez
zryw wolnościowy Poznańskiego Czerwca 1956 Roku i przez
przemiany ostatnich lat.
W niedzielę 27 grudnia 1998 r. Przewodniczący Rady
Miasta i Przewodniczący Zarządu Miasta złożą w imieniu
Mieszkańców Puszczykowa kwiaty w miejscach Pamięci
o tych, którzy życie oddali za Ojczyznę.
„W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim - Puszczykowianie“ .

Z im a
Urząd Miejski w Puszczykowie zatrudni dwóch mężczyzn
w charakterze strażników miejskich.
Wymagania:
1) niekaralność
2) wykształcenie minimum średnie
3) wiek do 35 lat
4) prawo jazdy
5) dyspozycyjność
Pisemne oferty zawierające dane osobowe, stan rodzinny,
przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ksero świadectwa
ukończenia szkoły średniej oraz zdjęcie należy złożyć w Urzędzie
Miejskim w Puszczykowie ul. Podleśna 4 w terminie do dnia

31.12.1998 r.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81-33-172.

z a g r a ż a zdrowiu i

ż y ciu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowi zwraca
się do Mieszkańców Miasta z prośbą, aby szczególnie w okresie
zimowym zwrócili uwagę w swoim sąsiedztwie na osoby bez
domne , które przebywają na terenie naszego miasta w warunkach
zagrażających ich zdrowiu lub życiu. Mogą to być ludzie spoza
naszego środowiska. Telefoniczne lub osobiste zgłoszenie takie
go faktu do Ośrodka Pomocy Społecznej (tel. 81-33-203 lub
81-33-225), do Komisariatu Policji (tel. 81-33-193) lub do
Urzędu Miejskiego (tel. 81-33-241; 81-33-042) może zapobiec
tragedii.
W Puszczykowie był już wypadek uratowania życia człowiekowi
przemarzniętemu, ale już za cenę amputacji nogi. A osoba ta zawdzięcza
właściwie życie tylko informacji ludzi, szybkiej interwencji Kierownika
Pom ocy Społecznej oraz faktowi, że na naszym terenie działa i świadczy
usługi medyczne szpital kolejowy. I świadczy te usługi dla każdego
potrzebującego.

W numerze m.in.: Apel do mieszkańców — Uchwały o Policji i szpitalu — Pożyczka— Podatki w 1999 r. — Powołanie Komisji Rady
— 80. rocznica Powstania Wielkopolskiego — Towarzystwo Pomocy Polakom — Klub Sportowy „Las’ ’ — Ogłoszenia — Reklamy.
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Na dzień 3 grudnia została zwołana nadzwyczajna sesja Rady M iasta. Rozpatrywano na niej dwie zasadnicze
sprawy: problem istnienia w Puszczykowie Komisariatu Policji i przekazania szpitala w Puszczykówku na rzecz
powiatu poznańskiego. W obu tych sprawach Rada Miasta podjęła następujące uchwały:

W ażą się losy naszego Komisariatu Policji

poz. 74 z późn. zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala co
następuje:

Uchwała Nr 16/ 98/ III Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 1998-12-03
w sprawie pozostawienia Komisariatu Policji w Puszczykowie

§ 1
Rada Miasta Puszczykowa wnosi o przekazanie na własność
Powiatu Poznańskiego Szpitala w Puszczykowie w celu zapew
nienia pełnej dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkań
ców Puszczykowa.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z późn. zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co
następuje:
§1
Rada Miasta Puszczykowa sprzeciwia się likwidacji Komisa
riatu Policji w Puszczykowie i ustanowieniu w jego miejsce
rewiru dzielnicowego.
§2
Wnioskuje się o zwiększenie obsady Komisariatu Policji
w Puszczykowie w celu zapewnienia każdej nocy dyżurów
funkcjonariuszy policji.
§3
Zgłasza się propozycje:
1. Pokrycia kosztów zatrudnienia w Komisariacie Policji w Pu
szczykowie pracownika do obsługi administracyjnej.
2. Udziału w kosztach zakupu klub zakupu niektórych urządzeń
niezbędnych do funkcjonowania Komisariatu Policji dla
potrzeb Miasta.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Pusz
czykowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Puszczykowo jest Miastem rozległym terytorialnie, posiadającym 60
km ulic wymagających stałego patrolowania. Specyficzny charakter
zabudowy, jakim są domy jednorodzinne na dużych działkach oraz
bezpośrednie sąsiedztwo lasu, a często wrastanie lasu na tereny budow
lane, stwarza wyjątkową dogodność dla włamywaczy i napastników.
Wypoczynkowy charakter Miasta, wynikający z wieloletniej tradycji,
powoduje zwiększenie liczby osób faktycznie przebywających na jego
terenie w celach rekreacyjnych i turystycznych. Miasto obowiązane jest
zapewnić zarówno gościom, jak i stałym mieszkańcom możliwie najpeł
niejsze bezpieczeństwo. Nie jest to wykonalne bez dobrze i stale
funkcjonującego Komisariatu Policji o odpowiedniej obsadzie personal
nej i stosownymwyposażeniu. Kierując się powyższymi względami Rada
Miasta Puszczykowa zdecydowanie sprzeciwia się zamiarowi likwidacji
Komisariatu wPuszczykowie upatrując wtymzaczątekobniżeniapoziomu
bezpieczeństwa w Mieście.

Szpital „kolejowy” dla Puszczykowian
Uchwała Nr 17/ 98/ III Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 03.12.1998 r.
w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom
Puszczykowa przez Szpital w Puszczykowie

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Pusz
czykowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Przekształcenie Szpitala PKP w Szpital będący własnością Powiatu f
Poznańskiego jest zgodne z interesem i oczekiwaniami mieszkańców
Puszczykowa oraz gmin sąsiednich, ponieważ tylko takaforma zapewni
właściwą opiekę zdrowotną lokalnej społeczności. Za pełnieniem przez
Szpital w Puszczykowie funkcji Szpitala Powiatowego przema^ńają
względy ekonomiczne, zdrowotne oraz wieloletnia tradycja. Jak dotych
czas bowiem mieszkańcy Puszczykowa mogli korzystać z usług Szpitala
PKP dzięki uprzejmości jego Dyrekcji i Pracowników, a wypływających
Z tego tytułu korzyści dla mieszkańców nie sposóbprzecenić. Lokalizacja
Szpitala w Puszczykowie zapewni szybki i bezkolizyjny dojazd z terenów
przylegających napołudnie odPoznania, cowwielu przypadkach okazuje
się zbawienne dla życia pacjenta. Usytuowanie Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego przy ul. Lutyckiej w Poznaniu stwarza szereg trudności
zwłaszcza komunikacyjnych (30 km) i poważnie ogranicza dostępność
tego Szpitala dla pacjentów z Puszczykowa i okolic.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Szpital w Puszczykowie jest
w dobrymstanie technicznym, nie wymaga natychmiastowych nakładów,
copozwoli wykorzystaćśrodkifinansowe zbudżetuprzyszłego Powiatu na
jego bieżące utrzymanie i ewentualny rozwój.
Z uwagi na powyższe, przekazanie Szpitala w Puszczykowie na
własność Powiatu Poznańskiego, jest jedynym racjonalnym i koniecznym
rozwiązaniem zapewniającym mieszkańcom Puszczykowa i gmin sąsied
nich powszechny dostęp do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez^
szpital.

Pożyczki na inwestycje
Uchwała Nr 18/ 98/ III Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 03.12.1998 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Miasta Puszczykowa do zaciąg
nięcia długoterminowej pożyczki i podpisania umowy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. C ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 13,
poz. 74 ze zmianami) Rada Miasta uchwala co następuje:
§1
Rada Miasta upoważnia Zarząd Miasta Puszczykowa do
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki i podpisania umowy
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
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Wodnej w wysokości 3.000.000 zł (trzy miliony zł), która
przeznaczona będzie na pokrycie kosztów budowy „Oczyszczalni

ścieków na 2000 m3“ (II blok mosińskiej oczyszczalni ścieków),
w 1999 r. - 1.000.000 zł
w 2000 r. - 2.000.000 zł
§2
Spłata kredytu nastąpi z podatków lokalnych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Pusz
czykowa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19/ 98/ III Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 03.12.1998 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Miasta Puszczykowa do zaciąg
nięcia długoterminowej pożyczki i podpisania umowy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. C ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 13,
poz. 74 ze zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1
Rada Miasta upoważnia Zarząd Miasta Puszczykowa do
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki i podpisania umowy
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 6.000.000 zł (sześć milionów zł) z prze
znaczeniem jej na pokrycie kosztów budowy kanalizacji sanitar
nej w Puszczykowie.
§ 2
Spłata kredytu nastąpi z podatków lokalnych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Pusz
czykowa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

MiastoPuszczykowo lety wotulinie Wielkopolskiego Parku Narodowe
go. Z tego względu na terenie Miasta nie istnieje znacząca działalność
gospodarcza a dochody własne Miasta nie wystarczają na sfinansowanie
tak wainej dla mieszkańców i ochrony środowiska inwestycji. Istniejąca
sytuacja wymusza zwrócenie się do NFOŚ o potyczkę.

W dniu 14 grudnia odbyła się sesja Rady M iasta poświęcona ustaleniu wysokości podatków 1999 r.
i wyborowi czterech ostatnich Komisji Rady.

Podatek od nieruchomości
Uchwała Nr 20/ 98/ III Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14.12.1998 r.
w sprawie: podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o opłatach
i podatkach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 i Dz.U. z 1991 r. Nr 101, poz.

444, z 1992 r. Dz.U. Nr 2 1 , poz. 86, z 1994 r. Dz.U. Nr 123, poz. 600,
z 1996 r. Nr 91, poz. 4 0 9 i Nr 149, poz. 7 0 4 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 2 4, Nr
107, poz. 68 9 , Nr 121, poz. 7 7 0 , Nr 123, poz. 7 8 0 ) i Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 3 .1 2 .1 9 9 8 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o {»datkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 146, poz.
954 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (t.j. Dz.U. z 1 9 96 r. Nr 13, poz.74 ze zmianami)

Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nierucho
mości:
1) Od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,38 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej.
a) Za powierzchnie użytkową budynku uważa się, w ro
zumieniu ustawy, powierzchnię mierzoną po we
wnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnac
jach łącznie z piwnicami i strychami, z wyjątkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybów i dźwi
gów.
b) Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część
kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20
m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50%, jeżeli
wysokość ta jest mniejsza niż 1,40 m- powierzchnię tę
pomija się.
2) Od budynków lub ich części związanych z działalnoś
cią gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjąt
kiem budynków lub ich części przydzielonych na potrze
by bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od
części budynków mieszkalnych zajętych naprowadzenie
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działalności gospodarczej - 13,47 zł od 1 m2 powierz
chni użytkowej, a od powierzchni użytkowanej na cele
socjalne w budynkach związanych z działalnością
gospodarczą - 6,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodar
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 6,26 zł.
4) Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budyn
ków lub ich części:
a) od budynków letniskowych - 4,49 zł
b) od domków gospodarczych (w tym pomiesz
czeń, wiat, garaży wolnostojących, szop drew
nianych) - 2,30 zł
5) Od budowli związanych z działalnością gospodarczą 2% ich wartości.
6) Od powierzchni gruntów:
a) związanych z działalnością gospodarczą inną niż
rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budyn
kami mieszkalnymi - 0,46 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pozostałych - 0,06 zł od 1 m2 powierzchni,
c) będących użytkami rolnymi niewchodzącymi
w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepi
sów ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym
wykorzystywanych na cele rolnicze - 0,03 zł od 1 m2
powierzchni,
d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyj
ne lub elektrowni wodnych - 2,61 zł od 1 ha
powierzchni.
2. Za budynek uważa się obiekt budowlany umocowany w zie
mi lub na ziemi, posiadający ściany lub słupy albo filary oraz
pokrycie dachowe.
3. Za grunty związane z działalnością gospodarczą uważa się
grunty zabudowane i niezabudowane, będące w posiadaniu
przedsiębiorcy a w szczególności:
1) grunty pod budynkami produkcyjnymi, administracyj
nymi, socjalnymi, hotelowymi, magazynami,
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2) grunty pod budowlami i urządzeniami,
3) grunty zajęte na drogi wewnętrzne, place manewrowe,
place składowe, zieleńce oraz tereny, na których są lub
mają być realizowane zadania inwestycyjne.

b)
c)
d)
e)
f)

powyżej
powyżej
powyżej
powyżej
powyżej

4 t do 6 t włącznie
6 t do 8 t włącznie
8 t do 10 t włącznie
10 t do 12 t włącznie
12 t

566
668
986
1294
1540

§ 2
1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesią
ca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczno
ści uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w któ
rym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§3
Zwalnia się od podatku od nieruchomości z wyjątkiem prze
znaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej:
1. Nieruchomości lub ich części zajęte przez żłobki, przed
szkola, szkoły oraz budynki komunalne,
2. Nieruchomości lub ich części stanowiące własność ociem
niałych inwalidów I grupy, z którymi nie zamieszkują
wspólnie osoby bliskie, prowadzące wspólnie gospodarstwo
domowe, posiadające własne źródło utrzymania,
3. Nieruchomości lub ich części stanowiące własność Kościo
łów i innych Związków Wyznaniowych przekazane na cele
mieszkalne duchownych i członków zakonów,
4. Grunty zajęte pod drogi publiczne.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§5
Traci moc Uchwała Nr 217/ 97/ II z dnia 22.12.1997 r. Rady
Miasta Puszczykowa w sprawie podatku od nieruchomości.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. i podlega
podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego oraz opublikowaniu w „Echu Puszczykowa“ .

Od ciągników balastowych i siodłowych
4. Od przyczep i naczep:
a), o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznie
b)' o ładowności powyżej 20 t

1294

188
330

§ 2
Podatek od środków transportowych jest płatny z góry bez
wezwania:
I rata — do 15 lutego 1999 r.
II rata — do 15 września 1999 r.
§3 * •
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta
§4
Traci moc Uchwała Nr 218 / 97/ II Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22.12.1997 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.1999 r. i podlega
podaniu do publicznej wiadomości nar tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego oraz opublikowaniu w „Echu Puszczykowa“ .

Opłata targowa
Uchwała Nr 2 2 / 9 8 / III Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14.12.1998 r.
w sprawie: opłaty targowej
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 1 2 .01.1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. n r9 poz. 31 iD z . U. z 1991 r. Nr 101, poz. 4 4 4 , z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 6 0 0 z 1996 r. 9 1, poz. 4 0 9 i Nr 149,
poz. 7 0 4 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 6 0 0 z 1996 r. Nr 9 1 , poz. 40 9 i Nr 149,
poz. 70 4 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 2 4 Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr
123, poz. 780) i Rozporządzenia M inistra Finansów z dnia 3.12 .1 9 9 8 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opła
tach lokalnych (Dz.U . Nr 146, poz. 9 5 4 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawji.

Podatek od środków transportu
Uchwała Nr 21/ 98/ III Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14.12.1998 r.
w sprawie: podatku od środków transportu.
Na podstawie art.10 ust.2 Ustawy z dnia 1 2 .0 1 .1991r. o podatkach

z dnia 0 8 .0 3 .1 9 9 0 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. nr 13 poz. 7 4
z 1996 r. z późniejszymi zmianami)

1 opłatach lokalnych (Dz.U . Nr 9 poz. 31 i Dz.U. z 1 9 9 lr., Nr 101, poz.
444, z 1 9 9 2 r. Nr 2 1 , poz. 86, z 1 994 r. Nr 123, poz. 6 0 0 , z 1996 r. Nr 91,

Rada Miasta uchwala:

poz. 409 i Nr 149, poz.704 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 2 4 , Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 7 7 0 , Nr 123, poz. 7 8 0 ) i Rozporządzenia M inistra Finansów
z dnia 3 .1 2 .1 9 9 8 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 146, poz. 9 5 4 oraz art. 18 ust.
2 pkt. 8 ustawy z dnia 0 8 .0 3 .1 9 9 0 r. o samorządzie terytorialnym (tj. Dz.U.
Nr 13 poz. 7 4 z 1996 r. z późniejszym i zmianami)

Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§1
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
Od autobusów
a) do 15 miejsc
b) powyżej 15 do 30 miejsc
c) powyżej 30 miejsc

w zł.
282
518
1138

§ 1
Ustala się na terenie Miasta Puszczykowa następujące stawki
opłaty targowej od osób fizycznych i prawpych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości-prawnej dokonują
cych sprzedaży na targowiskach:
;
1. Sprzedaż w małych ilościach (z kosza, wiadra, torby,
skrzynki z wyłączeniem art. przemysłowych) - bez opłaty,
2. Sprzedaż na małym stoliku, ze skrzyń, wiader, koszy,
pojemników, (art. przemysłowe, żywnościowe, kwiaty) stawka dzienna wynosi - 3 zł
3. Sprzedaż ze straganu, przyczepy, samochodu - stawka
dzienna wynosi - 12 rf
4. Opłata miesięczna - stawka dzienna x 20.

§ 2
Od samochodów ciężarowych o ładowności
a) od 2 t do 4 t włącznie
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Opłaty pobiera Strażnik Miejski lub osoba upoważniona przez
Zarząd Miasta.

§3
Zarząd Miasta ustali wykaz stałych targowisk oraz miejsc
czasowo wyznaczonych do prowadzenia handlu.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§5
Traci moc uchwała nr 219 / 97 / II Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22.12.1997 r. w sprawie opłaty targowej.
§6
Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. i podlega
podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego oraz opublikowaniu w „Echu Puszczykowa“ .

Podatek od psów
Uchwała Nr 23/ 98/ III Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14.12.1998 r.
w sprawie: ustalenia podatku od posiadania psów
na obszarze miasta Puszczykowa
Na podstawie art. 14 ustawy zd n ia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. n r9 poz. 31 z 1991 r. i Dz. U . Nr 101, poz. 4 4 4 , z 1992 r.
Nr 2 1 , poz. 86, z 1 9 9 4 r. Nr 123, poz. 6 0 0 z 1996 r. N r 9 1 , poz. 40 9 i Nr 149,
poz. 7 0 4 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 2 4, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770,
Nr 123, poz. 7 8 0 ) i Rozporządzenia M inistra Finansów z dnia 3.1 2 .1 9 9 8 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opła
tach lokalnych (Dz. U. Nr 1 46, poz. 9 5 4 (oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 0 8 .0 3 .1 9 9 0 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. Nr 13 poz. 74
z 1996r. z późniejszym i zmianami)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1
Podatek od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych
posiadających psy.

§2
Podatek wynosi 15 zł od każdego psa
§3
Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
1. Pod warunkiem wzajemności - od członków personelu
przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych
oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw,
umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są
obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób kalekich
(niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych).
3. Od osób w wieku powyżej 70 lat prowadzących samodzielnie
gospodarstwo domowe - od jednego psa.
4. Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania
gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.
§4
Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli obowiązek
podatkowy powstał po dniu 30.06 roku podatkowego.
§5
Podatek płatny jest z góry, bez wezwania w ciągu miesiąca
stycznia każdego roku lub w ciągu 14 dni od dnia powstania
obowiązku podatkowego.
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§6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta
§7
Traci moc Uchwała Nr 220 / 97 / II Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22.12.1997 r.
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. i podlega
podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego oraz opublikowaniu w „Echu Puszczykowa“ .

Komisja Inwestycji Miejskich
(Uchwała Nr 24/ 98/ III)
Rada Miasta powołała Komisję Inwestycji Miejskich w skła
dzie:
1. Jarosław Jopek - Przewodniczący komisji
2. Krzysztof Jopek
3. Piotr Bekas
4. Leszek Storożuk
1. Komisja Inwestycji Miejskich opiniuje projekty uchwał
i wniosków przedstawionych Radzie Miasta przez Zarząd
oraz wnioski Rady i Zarządu z zakresu ważniejszych inwes
tycji finansowanych lub współfinansowanych przez Miasto.
2. Komisja zgłasza wnioski i interpelacje do Rady i Zarządu
Miasta z zakresu swej działalności.
3. Komisja przedstawia Radzie Miasta plan pracy i składa
sprawozdanie ze swej działalności.

Komisja Bezpieczeństwa
(Uchwała Nr 25 / 98/III)
W skład Komisji Bezpieczeństwa weszli:
1. Zygmunt W ojtkow iak - Przewodniczący Komisji
2. Janusz Odrowąż
3. Krzysztof Jopek
4. W ojciech Ew icz
1. Komisja Bezpieczeństwa opiniuje projekty uchwał i wnios
ków przedstawionych Radzie Miasta przez Zarząd oraz
wnioski Rady i Zarządu Miasta z zakresu bezpieczeństwa
a szczególnie w sprawach: osobistego bezpieczeństwa M ie
szkańców i ich mienia, ochrony przeciwpożarowej, na
wypadek klęsk żywiołowych lub zdarzeń katastrofalnych
oraz ruchu drogowego.
2. Komisja zgłasza wnioski i interpelacje do Rady i Zarządu
Miasta z zakresu swej działalności.
3. Komisja przedstawia Radzie Miasta plan pracy i składa
sprawozdanie ze swej działalności.

Komisja Historyczna
(Uchwała Nr 26 / 98/III)
Rada powołuje Komisję Historyczną w składzie:
1. M ichał Thiel - Przewodniczący Komisji
2. Ludw ik M adej

3. Krzysztof Paszkowski
4. Katarzyna Cichocka
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Do zadań Komisji należy:
1. Badanie dziejów Puszczykowa, gromadzenie ich, inwen
taryzacja oraz zabezpieczanie materiałów źródłowych.
2. Ewidencjonowanie i przekazywanie zgromadzonego mate
riału Miejskiej Bibliotece Publicznej w Puszczykowie w celu
przechowywania i udostępniania kserokopii Mieszkańcom.
3. Komisja zgłasza wnioski i interpelacje do Rady i Zarządu
Miasta z zakresu swej działalności.
4. Komisja przedstawia Radzie Miasta plan pracy i składa
sprawozdanie ze swej działalności.

*
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Komisja Pojednawcza
(Uchwala Nr 27/98/ III)
Rada powołała Komisję Pojednawczą w składzie:
1. Wojciech Ewicz - Przewodniczący Komisji
2. Wojciech Kociemba
3. M aria Ratajczak.
1. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie spraw spornych,
w szczególności sąsiedzkich, oraz podejmowanie działań
zmierzających do łagodzenia lub zakończenia konfliktów.
2. Komisja Pojednawcza działa w oparciu o Regulamin Komisji
stanowiący załącznik do uchwały.

Z Ż Y C IA M IA S T A »

Uroczysta mszo śui.
W sobotę 28 listopadao godz. 18.00 Gospodarz parafii p.w. św.
Józefa w Puszczykowie - ks. Proboszcz Marek Karczewski
celebrował mszę św. w intencji nowo wybranych Radnych
i Mieszkańców Puszczykowa.

Z Ż Y C IA M I A S T A

ciach i w uzgodnionym czasie także z materialną.
Darowizny na cele dobroczynne mogą być odpisywane od
rocznego dochodu do wysokości 10%.
W Banku Spółdzielczym w Puszczykowie otwarte jest konto
Towarzystwa, na które można wpłacać ofiary pieniężne.
Tel. Banku: 81-33-182.

W słowie duszpasterskim ks. Proboszcz poruszył m.in. prob
lem jedności mieszkańców w tworzeniu wspólnoty samorządo

U M D Z B M A

wej Miasta.
Po podniosłej celebrze wszyscy Radni z wdzięcznością przyjęli
proboszczowskie zaproszenie na gorącą herbatę w zakonnym
refektarzu.

Jujeczka Sonia Maria
Bielak Pamela Magdalena
Musiał Mateusz
Łuczak Nicole Anna

Pomoc dla Polaków
Sąd Wojewódzki w Poznaniu, Sekcja Rejestracji Związków
Zawodowych, Stowarzyszeń i Prasy zawiadomiła, że Puszczykowskie Towarzystwo Pomocy Rodakom z Kazachstanu zostało
wpisane do rejestru sądowego pod numerem R ST 2542. Stało się
to dnia 23 listopada 1998 roku. Od tej daty Towarzystwo Pomocy
Rodakom z siedzibą w Puszczykowie może rozpocząć oficjalną
działalność.
W poniedziałek 12 grudnia 1998 roku zwołano walne zebranie
Członków-Założycieli, którzy wybrali władze Towarzystwa
w następującym składzie:
1. dr Albin Zięba - Przewodniczący
2. Małgorzata Szubert - Sekretarz
3.
4.
5.
6.

GO'M
Domagała Emilia Józefa
Jakubowicz Danuta Maria
Karolczak Roman
Szczepaniak Krystyna Maria
Szulc Franciszek
jSorzkiewicz Aleksander
Błajecki Mariusz
Mroczkowski Józef
Drożdzyński Józef

działało z pożytkiem dla celów, jakie stawia sobie w Statucie.
Statut zaś jako jedno z głównych zadań wymienia udzielanie
pomocy Polakom w Kazachstanie i tworzenie warunków do ich
powrotu do Polski.
W tym celu Towarzystwo stara się pozyskać środki (darowiz
ny, zapisy) na realizację tych zamierzeń.
Przewodniczący Puszczykowskiego Towarzystwa Pomocy
Rodakom zwraca się z serdeczną i uprzejmą prośbą do wszyst

18.12. 1933— 26
28.02. 1946— 26
19.07. 1936— 26
09.04. 1946— 21
26.01 1921— 18
06.11 1935— 29
08.12. 1927— 11
19.01, 1925— 07
06.03 1917—08

11.1998
11.1998
11.1998
11.1998
11.1998
11.1998
12.1998
12.1998
12.199£L

Pokłosie uchwały o Komisariacie Policji
Poznań, dnia 0 8 .1 2 .1 9 9 8 r.

Antoni Zoll - Skarbnik
Leszek Storożuk
Krzysztof Paszkowski
Stanisław Taraszkiewicz

7. Zbigniew Drwęski
Spełnione są wszystkie formalne wymogi, aby Towarzystwo

14.11.1998
17.11.1998
13.11.1998
21.10.1998

Pan Ludw ik Madej
Przewodniczący Rady M iasta Puszczykowa
W

związku z przekazaną mi w dniu w czorajszym U chw ałą nr

1 6 / 9 8 / I I I Rady M iasta Puszczykowa z dnia 0 3 .1 2 .1 9 9 8 r. uprzejmie
inform uję, iż w ramach proponowanej przeze m nie koncepcji struktur
P olicji w P ow iecie Poznańskim, w Puszczykow ie działał będzie, tak ja k
dotychczas, Kom isariat powiększony o jed en etat w stosunku do aktual
nego. Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głów nego P o licji takie
rozwiązanie m oże funkcjonow ać do 3 1 .1 2 .2 0 0 0 r.
Inform uję ponadto, że stałej pomocy Kom isariatow i P o licji w Pusz
czykow ie, między innymi w obsłudze zdarzeń przestępczych oraz poprzez
kierowanie w razie potrzeby dodatkowych sił patrolowych, udzielać
będzie Kom enda M iejsk a P o lic ji w Poznaniu.
Z poważaniem
Pełnom ocnik Kom endanta Głównego P olicji

kich, którym bliskie są problemy Polaków na obczyźnie, aby

ds. organizacji Kom endy M iejsk iej P o licji w Poznaniu

pospieszyli z pomocą finansową, a w szczególnych okolicznoś-

m ł. insp. mgr M. W róblewski
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OŚWIATA. KULTURA, SPORT * OŚWIATA, KULTURA, SPORT
KoNkllRS PioSENki BifcbiA(lNEj
Dnia 13 listopada z inicjatywy samorządu klas młodszych
w Szkole Podstawowej nr 1 został zorganizowany konkurs
piosenki biesiadnej. Wzięło w nim udział 32 uczestników z klas
od I do V II. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach
wiekowych. Repertuar był zróżnicowany. Największym powo
dzeniem cieszyły się piosenki „Szła dzieweczka' ‘ oraz „Gdzie
strumyk płynie z wolna“ . Festiwal upłynął w bardzo radosnej
atmosferze, świetnie bawili się wszyscy uczestnicy imprezy.
Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie młodych artystów, ich
pomysłowość oraz wysoki poziom przez nich reprezentowany
trudno było wybrać najlepszych. Jury w składzie: . H. Ziem
kiewicz, M. Golczak i A. Cierzyńska po długich naradach
wybrało zgodnie finalistów w osobach:
I miejsce: Sebastian Budzyń z kl. Illb , Julianna Kaczmarek
i Julia Szczepaniak z kl. Ilb oraz Sara Dolska, Agnieszka i Dorota

ZAWIADOMIEMIE
Zarząd Klubu Piłkarskiego „L a s ” Puszczyko
wo zawiadam ia wszystkich członków, że w dniu
12.01.1999 r. o godz. 18.00 w sali myśliwskiej
małej restauracji „H u b e rtu s” w Mosinie, ul. Cho
pina odbędzie się W alne Zebranie Członków
Klubu. Obecność członków obowiązkowa. W y
znacza się II term in zebrania na godz. 18.15.
Prezes Zarządu
Leopold Lipiński

W trosce o nasze zdrowie

Wesołowskie, Magda Szarzyńska z kl. V ila
W środę 25 listopada 1998 roku w Urzędzie Miejskim
, II miejsce: Krzysio Karolczak i Amanda Walkowiak z kl. Ib
w
Mosinie
miało miejsce spotkanie Burmistrzów i Wójtów oraz
oraz Małgosia Przywecka i Anita Jopek z kl. Va
Przewodniczących
Rad ośmiu gmin południowej części powiatu
III miejsce: Asia Woźniak i Olga Dolska z kl. Ha oraz Ania
poznańskiego.
Przedstawiciele
samorządów: Buku, Dopiewa,
Rajczak z kl. Va.
Komornik,
Kórnika,
Lubonia,
Mosiny,
Puszczykowa i Stęszewa
W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania p. H.
postanowili,
aby
Rady
tych
gmin
wystąpiły
z petycją do właś
Ziemkiewicz, Dyrekcji Szkoły, p. S. Taraszkiewiczowi oraz
ciwych władz o uwłaszczenie dawnego szpitala kolejowego
uczniom klas V E i V III za okazaną pomoc, a także samym
w Puszczykowie na rzecz powiatu poznańskiego.
uczestnikom życząc im wielu sukcesów.
Przypominamy, że we wrześniu br. Zarząd Miasta Pusz
Młodzi artyści zaprezentują swoje programy podczas imprezy
czykowa wystąpił z taką inicjatywą do Wojewody Poznańskiego
W.O.Ś.P. w dniu 10.01.1999 r„ na którą serdecznie zapraszamy
pana Macieja Musiała, aby szpital w Puszczykowie przekazano
wszystkich Mieszkańców Puszczykowa.
na własność nowego powiatu. Głównym celem tych i podobnych
opr. Beata Markowska
starań jest umożliwienie powszechnego dostępu do tej placówki
medycznej dla wszystkich mieszkańców Puszczykowa, jak i wy
W Wigilię Bożego Narodzenia,
mienionych powyżej gmin. Nie bez znaczenia jest problem pracy
dla mieszkańców naszego miasta. Poza tym Miasto ma moż
czyli w czwartek 24 grudnia,
liwość dofinansowania tych specjalności, które będą korzystne
Miejska Biblioteka Publiczna
dla mieszkańców południowej części powiatu.
będzie NIECZYNNA.
„Przypisanie“ nas do szpitala wojewódzkiego przy ul. Lutyckiej w Poznaniu jest ogromnym nieporozumieniem.

Aozuiicizcinie krzyżówki
Hasło: Nie daj AIDS żadnej szansy.

Komunikat Redakcji

Nagrody, które są do odebrania w Sekretariacie Urzędu
Miejskiego, ul. Podleśna 4 w Puszczykowie, wylosowali:

Od dwóch lat nie korygowano kosztów za ogłoszenia
i reklamy w „Echu Puszczykowa“ . Obecnie musimy
podnieść ceny za 1 cm2do wysokości pokrycia wydatków za
adjustację, druk i papier. Zespół Redakcyjny ustalił, że od
1 stycznia 1999 roku obowiązują następujące ceny:

Iwona Franek, Polna 4
Dorota Grzechowiak, Mosina, Kolejowa 5
Elżbieta Kubacka, Gołębia 39
Urszula Ludwiczak, Poznańska 100
Andrzej Mankiewicz, Łęczyca, Polna 5
Maria Olejniczak, Śląska 3
Joachim Piechowiak, Łęczyca, Podgórna 69
Róża Rachwalak, 3 Maja 61
Joanna Ruciak, Łęczyca, Podgórna 63
Dorota Wolna, Kosynierów M ił. 3
Nagrody ufundowała Sekcja Oświaty Zdrowotnej i promo
cji Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Poznań II, os. Przyja

1,30 zł za 1 cm2 - ostatnia strona
1 zł za 1 cm2 - strona wewnętrzna
13 zł - znak firmy (logo)
Bonifikaty za wielokrotność ogłoszeń pozostają bez
zmian: 10% - od 3 do 5 razu, 20% - od 6 powtórzeń.
Zgłoszenia reklam przyjmuje Sekretariat Urzędu Miejs
kiego w godzinach pracy. Opłatę należy uiścić „z góry“
w dniu zgłoszenia w Kasie Urzędu (budynek B).
Ogłoszenia o pracy - bezpłatne!

źni 118.
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