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2. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większo-
ścią głosów w obecności co najmniej połowy skła-
du Zespołu.  

3. Zwykła większość głosów oznacza taką licz-
bę głosów "za", która przewyşsza co najmniej 
o jeden głos liczbę głosów "przeciw".  

4. Członkowie Zespołu głosują w głosowaniu 
jawnym, przez podniesienie ręki.  

5. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zespo-
łu i przekazuje je Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.  

6. Zespół moşe w drodze uchwały uregulować 
zasady powoływania, odwoływania i funkcjono-
wania grup roboczych.  

§ 8. 1. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą 
przedstawiciele kaşdego z podmiotów, o których 
mowa w § 2 ust. 1. 

2. Członek Zespołu biorący udział w posiedze-
niu obowiązany jest podpisać listę obecności.  

3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza 
protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego 
Zastępca.  

§ 9. Członkowie Zespołu wykonują zadania 
Zespołu w ramach swoich obowiązków słuşbo-
wych lub zawodowych.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Jaworzyny Śląskiej.  

§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Artur Nazimek 
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UCHWAŁA NR X/105/11 
 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności 
i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i ich wynagrodzenia  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203. z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 121, poz. 113) art. 19 
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,  
poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461  
i Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XLVII/397/09 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów 
płatności i wysokości dziennych stawek opłaty 
targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 
oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia 
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 214, poz. 4067, z 2010 r. 
Nr.145, poz. 2265) załącznik nr 2 otrzymuje 
brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Legnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 

Wiceprzewodniczący Rady:  
Krzysztof Ślufcik 
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Załącznik do uchwały nr X/105/11 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 27 czerwca 
2011 r. 

 
Wykaz inkasentów opłaty targowej 

 
Lp. Nazwa inkasenta Miejsca poboru opłaty targowej 
1. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. w Legnicy 
Teren wokół cmentarza komunalnego: 
− ul. Pątnowska 
− I, II, III brama cmentarza komunalnego 
− ul. Wrocławska k/ stacji paliw BP 
teren Parku Miejskiego 
 

2. Miejski Klub Sportowy „MIEDŜ” Legnica Spółka  
Akcyjna 

Targowisko przy ulicach: 
− Partyzantów 
− al. Zwycięstwa 

3. Młodzieşowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka” 
Legnica  

Targowisko przy ulicy 
Galaktycznej (Górnicza) 

4. Straş Miejska w Legnicy Teren miasta Legnica z wyłączeniem targo-
wisk i obszarów objętych poborem opłaty 
targowej przez innych inkasentów. 

5. Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” 
S.A. w Legnicy         

Teren giełdy przy ul. Bydgoskiej 

6. Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pro Legnica”  
 

Teren ul. Rynek – Jarmark Staroci   
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UCHWAŁA NR VIII/61/2011 
 RADY MIASTA LUBAŃ 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póŝniejszymi zmianami) i art. 58 ust. 1 oraz  
art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opie-
ce nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,  
poz. 235) Rada Miasta Lubań uchwala, co następu-
je:  

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) rodzicach − naleşy przez to rozumieć takşe 

opiekunów prawnych posiadających uprawnie-
nia do opieki nad dzieckiem uczęszczającym do 
Şłobka, 

2) minimalnym wynagrodzeniu za pracę − naleşy 
przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za 
pracę ustalone na podstawie art. 2 ustawy 
z dnia 10 paŝdziernika 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, 
poz. 1679 z póŝniejszymi zmianami). 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt 
dziecka w Şłobku w wysokości 14% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 
31 grudnia poprzedniego roku. 

2. Ustala się maksymalną miesięczną wyso-
kość opłaty za wyşywienie dziecka objętego opieką 
Şłobka do kwoty stanowiącej 10% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 
31 grudnia poprzedniego roku. 

3. Ustala się dodatkową opłatę za wydłuşony 
pobyt dziecka w Şłobku ponad 10 godzinny wy-
miar dzienny w wysokości 30,00 zł za kaşdą rozpo-
czętą godzinę opieki. 

§ 3. 1. W przypadku rodziców pobierających 
zasiłek rodzinny, o którym mowa w art. 4 ustawy 
z dnia 28 stycznia 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póŝniej-
szymi zmianami), opłatę określoną w § 2 ust. 1 
obnişa się o 25%. 


