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UCHWAŁA NR XXXVIII/165/2009
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
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 roku o samorządzie gminnym (tekst

jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513

tach lokalnych**1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych w 2010r. (M.P.
z dnia 18 sierpnia 2009r. Nr 52 poz. 742.) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących
w 2010 roku (M.P. z dnia 20 października 2009r.
Nr 67 poz. 872). Rada Miejska w Działoszycach
uchwala co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych
wynosi rocznie:
1. a/ od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony
i poniŜej 12 ton
b/ od ciągnika siodłowego lub balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 ton i poniŜej 12 ton,
c/ od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton
i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
d/ od autobusów,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
1** Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L
187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.
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Poz. 3775

2. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej i wyŜszej niŜ 12 ton
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego
lub o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyŜszej niŜ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych pojazdy mechaniczne naleŜące
do gminy i jej jednostek organizacyjnych.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej
Nr XXIII/104/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2009 rok.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Saracki
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Załączniki do uchwały Nr XXXVIII/165/2009
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 18 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 4
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UCHWAŁA NR XXXVIII/166/2009
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
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 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz.
844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z 3 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52
poz. 742) Rada Miejska w Działoszycach uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej. bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni, 0,60 zł
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,15 zł

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej
0,46 zł
b) związanych z prowadzenie działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2
powierzchni uŜytkowej
14,60 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2
powierzchni uŜytkowej
9,57 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej
4,16 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni uŜytkowej
4,70 zł
3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/105/2008
Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Saracki
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UCHWAŁA NR XXXVIII/167/2009
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
nr 136, poz. 969 ze zm), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2009r. w sprawie średniej
ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2009 roku (M.P. Nr 68 poz. 886) - Rada
Miejska w Działoszycach uchwala co następuje:

wynosi równowartość pienięŜną 2,5 q Ŝyta,
co stanowi kwotę 83,00 zł.
3. Stawka podatku rolnego dla 1 ha fizycznego uŜytków rolnych o powierzchni poniŜej 1 ha
wynosi równowartość pienięŜną 5 q Ŝyta, co stanowi kwotę 166,00 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/106/2008
Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie obniŜenia średniej ceny
skupu Ŝyta będącej podstawą obliczenia podatku
rolnego na 2009 rok

§ 1.1. Średnią cenę skupu Ŝyta dla celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2009 roku w sprawie
średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2009 roku (M.P. Nr 68 poz. 886)
obniŜa się z kwoty 34,10 zł za 1 q do kwoty 33,20 zł
za 1 q

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Saracki

2. Stawka podatku rolnego dla 1 ha przeliczeniowego gruntów w gospodarstwie rolnym
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UCHWAŁA NR XXXVIII/168/2009
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Działoszyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7

ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) Rada
Miejska w Działoszycach uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
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§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1/ budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte
dla potrzeb jednostek organizacyjnych gminy,
2/ budynki, budowle i grunty lub ich części
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Gminny Ośrodek Zdrowia,
3/ budynki, budowle i grunty lub ich części
zajęte dla potrzeb jednostek zabezpieczających bezpieczeństwo p/poŜarowe,
4/ budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się
na gruncie objętym podatkiem rolnym, bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, stanowiącego własność rolników.
W przypadku własności dwóch lub więcej budynków mieszkalnych rolnik korzysta ze zwolnienia z jednego budynku przez niego zamieszkałego.

Poz. 3778,3779

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1
nie obejmuje budynków i gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/107/2008
Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości na terenie gminy Działoszyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Saracki
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UCHWAŁA NR 25/196/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 - t.j. z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.
844 - t.j. z późn. zm.) obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 6 października 2009r. w sprawie
1

„ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.”.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

1

2

12
13
14
15

13
14
15

stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2010r. (MP Nr 67, poz. 872)
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r.
(MP Nr 52, poz. 742) Rada Miejska uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych:
1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej
12 ton:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 558,00 zł.
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 694,00 zł.
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton - 780,00 zł.
2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
3
Dwie osie
1 036,00
1 080,00
1 080,00
1 112,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1 226,00
1 280,00
1 336,00
1 396,00
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12
17
19
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23
25

17
19
21
23
25
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25
27
29
31

25
27
29
31
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3
Trzy osie
1 008,00
1 060,00
1 112,00
1 336,00
1 450,00
1 782,00

1 168,00
1 226,00
1 450,00
1 672,00
1 758,00
2 004,00

Cztery osie i więcej
1 336,00
1 560,00
1 894,00
2 116,00
2 228,00

1 582,00
1 782,00
2 006,00
2 600,00
2 600,00

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej
12 ton - 1 114,00 zł.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

nie mniej niŜ

mniej niŜ

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

4

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej
niŜ 12 ton:

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1 002,00
1 448,00
1 782,00
1 976,00
Trzy osie i więcej
1 894,00
2 340,00

5. Od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 558,00 zł.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Poz. 3779

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1 180,00
1 672,00
1 894,00
2 076,00
2 004,00
2 580,00

6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
3
Jedna oś
614,00
668,00
1 112,00
Dwie osie
1 112,00
1 168,00
1 336,00
1 672,00
Trzy osie i więcej
1 226,00
1 404,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
890,00
958,00
1 336,00
1 226,00
1 336,00
1 450,00
1 894,00
1 336,00
1 508,00
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7. Od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc - 1 092,00 zł.
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc
- 1 336,00 zł.

Poz. 3779,3780

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Gumul
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3780
3780

UCHWAŁA NR XXXVII/248/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budŜetowych o kwotę 367.820 zł w tym:
1) dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 8.430 zł
odsetki bankowe
2) dział 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę
30.981 zł
niewykorzystane środki (wydatki niewygasające)
3) dział 756 rozdział 75616 § 0460 o kwotę
140.000 zł
opłata eksploatacyjna ( Kopalnia Dolomitu)
4) dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 3.703 zł
naleŜne 50 % gminie od zwróconych zaliczek
alimentacyjnych
5) dział 852 rozdział 85212 § 0920 o kwotę
31 zł
dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł
zwrot nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek

Dział
700
750

Rozdział
70005
75023

756

75616
Razem

paragraf
0770
0690
0970
0360

zmniejszenie
10.000
10.000

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budŜetowych o kwotę 935 zł w tym:
1) w dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 648 zł
wypłata zasiłków w OPS
2) w dz. 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 287 zł
świadczenia zdrowotne w OSP

6) dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę
149.589 zł
dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych
7) dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę
10.672 zł
dotacje na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki
8) dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 191 zł
dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne - OPS
9) dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę
14.823 zł
dotacja celowa na dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych
10) dział 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę 6.400 zł
refundacja wynagrodzeń
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budŜetowych o kwotę 935 zł w tym:
1) w dz. 852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę 648 zł
dotacje celowe na wypłatę zasiłków
2) w dz. 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 287 zł
dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne
§ 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budŜetowych
zwiększenie
2.100
4.500
3.400
10.000

objaśnienia
sprzedaŜ mienia komunalnego
opłaty - administracja
refundacja wynagrodzeń
podatek od spadków i darowizn

§ 5. Zwiększyć plan wydatków budŜetowych o kwotę 367.820 zł w tym:
1) dział 400 rozdział 40002 § 4210 o kwotę 5.000 zł
dział 400 rozdział 40002 § 4260 o kwotę 8.220 zł
dział 400 rozdział 40002 § 4270 o kwotę 2.000 zł

Dziennik Urzędowy
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2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
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dział 400 rozdział 40002 § 4300 o kwotę 3.000 zł
wydatki związane z bieŜącym utrzymaniem
sieci wodociągowej, ujęcia wody i przepompowniami wody
dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 10.000 zł
zakup soli drogowej i piachu do zimowego
utrzymania dróg gminnych
dział 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę 20.000 zł
zakup pługa do odśnieŜania dróg gminnych
poz. 21 zał. nr 1
dział 700 rozdział 70005 § 4270 o kwotę 10.400 zł
wymiana pokrycia dachu - budynek komunalny (baza)
dział 750 rozdział 75095 § 4010 o kwotę 8.481 zł
dział 750 rozdział 75095 § 4110 o kwotę 5.898 zł
dział 750 rozdział 75095 § 4120 o kwotę 945 zł
wynagrodzenia pracowników (zobowiązania
za m-c wrzesień po zlikwidowanym zakładzie
budŜetowym)
dział 750 rozdział 75095 § 4210 o kwotę 7.500 zł
zakup opon do koparko-ładowarki
dział 750 rozdział 75095 § 4270 o kwotę 23.000 zł
wymiana pokrycia dachu - garaŜe
dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę 3.209 zł
dotacja dla OSP Bogoria
dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę 8.500 zł
wymiana pokrycia dachu - remiza OSP w Domoradzicach

Poz. 3780

10) dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 5.333 zł
dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 28 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi (niewykorzystane środki niewygasające)
11) dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł
dział 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę 31 zł
przekazanie do UW zwróconych zasiłków rodzinnych
12) dział 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 145.232 zł
dział 852 rozdział 85212 § 4010 o kwotę 3.687 zł
dział 852 rozdział 85212 § 4110 o kwotę 580 zł
dział 852 rozdział 85212 § 4120 o kwotę
90 zł
wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa
13) dział 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 191 zł
świadczenia zdrowotne
14) dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 14.823 zł
zasiłki stałe (środki z dotacji)
15) dział 852 rozdział 85219 § 4170 o kwotę 10.672 zł
wynagrodzenie za sprawowanie opieki (środki
z dotacji) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
16) dział 900 rozdział 90001 § 4260 o kwotę 4.000 zł
dział 900 rozdział 90001 § 4270 o kwotę 9.100 zł
wydatki związane z bieŜącym utrzymaniem
sieci kanalizacyjnej, przepompownią ścieków
i oczyszczalnią ścieków
17) dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 54.900 zł
budowa kanalizacji- opracowanie dokumentacji (EKOWODA) poz.18 zał. nr 2
§ 6. Dokonać przeniesienia planu wydatków budŜetowych

Dział

Paragraf

Zmniejszenie
(w zł)
-

400

40002

4260

400

40002

6050

900
600
754

90001
60016
75412

6050
6050
4300

-

801

80101

4010

-

4110
4120
4210
4260
4010
4110
4120
4170
4010
4110
4120
4010
4110
4120
4010
4110
4120

-

80104

80110

80120

80148

186.000

600
678
102
17
1.700
534
81
13
-

Zwiększenie
Objaśnienia
(w zł)
12.780 zakup energii elektrycznej (przepompownie i ujęcie wody)
186.000 przebudowa przepompowni wody
w Kiełczynie poz. 14 zał. nr 1
-//6.000 ulica na os. Ujazd poz. 4 zał. nr 2
13.100 wykonanie posadzki w remizie OSP
Bogoria
210 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli
31
-//6
-//-//2.300
-//-//-//-//-//-//-//-//29
-//5
-//1
-//505
-//76
-//12
-//-
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852

85212

900
921

85228
85295
85401

4010

-

4110
4120
4260
6220
2480

-

90015
92109

Poz. 3780

-

4110
4120
4210
4260
4300
4750
4210
4300
4410
4410
2410

85219

854

4010
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300
100
150

-

163

-

514
2.000

-

84.380

-

-

-

Razem

§ 7.1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budŜetowych:
- przychody 55.520 zł
- wydatki 55.520 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 (Jadłodajnia Gminna)
2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 przychody i rozchody budŜetu w 2009 roku
poprzez zmniejszenie wolnych środków o nadwyŜkę budŜetową z lat ubiegłych w kwocie
1.008.930,00 zł.

277.332

300 Zmiany na podstawie decyzji
Kierownika OPS
-//-//-//200
-//213
-//-//50
-//364
-//100
-//-//dotacja na I-e wyposaŜenie dla
Jadłodajni Gminnej
468 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół
71
-//11
-//30.000 zakup energii - oświetlenie uliczne
dotacja celowa dla GOK
24.500 dotacja dla GOK
277.332
-

3. Załączniki od 1-7 po zmianach załącza
się do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
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Poz. 3780
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/248/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 października 2009 r.
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Dziennik Urzędowy
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Poz. 3780

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513
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Poz. 3780
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/248/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 października 2009 r.
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513
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Poz. 3780

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513
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Poz. 3780
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/248/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 października 2009 r.
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Poz. 3780
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/248/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 października 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego na IV kwartał 2009 roku
w złotych
Lp

1.

Wyszczególnienie

Przychody
Stan
środków
w tym: dotacja z budŜetu
Dział Rozdział obrotowych
Na pierwsze
Ogółem Kwota dotacji
Celowa na
na początek
wyposaŜenie
przedmiotowej
inwestycje
roku
w środki

Jadłodajnia Gminna
852
w Bogorii

Ogółem

85295

0

55 520

0

55 520

18 000

0

18 000

Stan
środków
obrotowych
w tym:
na koniec
wpłata do
wydatki
roku
budŜetu majątkowe
Wydatki

Ogółem

55 520

0

55 520

0

0

0

0
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Poz. 3780
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVII/248/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 października 2009 r.
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Poz. 3780
Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVII/248/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 października 2009 r.
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Poz. 3780,3781,3782
Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVII/248/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 października 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.

Dział
2
921
921
754

Rozdział
3
92109
92116
75412

Nazwa instytucji
4

Kwota dotacji
5
260 336,00
93 200,00
27 761,00
381 297,00

Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Bogorii
Ogółem

3780
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UCHWAŁA NR XXXVII/250/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości ciekłych
§ 2. Opłaty za usługi o których mowa w § 1
ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) zbiorników, w których transportowane są nieczystości ciekłe.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 3. Traci moc § 1 punkt 2 Uchwały
Nr XVIII/103/06 Rady Gminy w Bogorii z dnia
19 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia górnej
stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków w wysokości - 18 zł za 1 m3.
PowyŜsza stawka zawiera podatek VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej

3781
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UCHWAŁA NR XXXV/200/2009
RADY GMINY W RAKOWIE
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r

Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy
Raków uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/146/2008 Rady
Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513

– 23401 –

uchwalenia budŜetu Gminy Raków na 2009 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się uchwalone dochody budŜetowe
o kwotę 316.500 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zwiększa się uchwalone wydatki budŜetowe
o kwotę 316.500 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009r. - załącznik Nr 3a do
uchwały Rady Gminy Raków Nr XXIV/146/2008
z dnia 15 grudnia 2008r. otrzymuje brzmienie
załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009
załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Raków Nr XXIV/146/2008 z dnia 15 grudnia
2008r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4
do niniejszej uchwały.
5) Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2009r. określone w zał Nr 4, 4a, 4b do uchwały Rady

Poz. 3782

Gminy Raków Nr XXIV/146/2008 z dnia 15 grudnia 2008r. otrzymują brzmienie załączników
Nr 5, 5a, 5b do niniejszej uchwały.
6) Dokonuje się zmian w planie dochodów
i wydatków dochodów własnych na 2009 załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Raków Nr XXIV/146/2008 z dnia 15 grudnia
2008r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6
do niniejszej uchwały.
7) Dokonuje się zmian w planie wydatków
z zakresu zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Nowak
Załączniki do uchwały Nr XXXV/200/2009
Rady Gminy w Rakowie
z dnia 28 października 2009r.

Załącznik Nr 1
Zmiany w budŜecie gminy w 2009r - dochody budŜetowe

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513
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Załącznik Nr 2
Zmiany w budŜecie gminy w 2009r - wydatki budŜetowe

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513

– 23403 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513
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Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513
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Załącznik Nr 4

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513

– 23406 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513
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Załącznik Nr 5

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513
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Załącznik Nr 5a

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513
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Załącznik Nr 5b

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513
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Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 513
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UCHWAŁA NR RG-XXXVII / 304 / 09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.), a takŜe art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały
Nr RG-XXVIII/225/08 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na
2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
- zwiększa się planowane dochody budŜetowe
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała
działalność w paragrafie 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów
publicznych o kwotę 22 338 zł.
§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały
Nr RG-XXVIII/225/08 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na
2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetowe o kwotę 1 570 100 zł, w tym:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
o kwotę 1 550 000 zł, z tego:
a) w paragrafie 6620 Dotacje celowe
przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 50 000 zł,
b) w paragrafie 6629 Dotacje celowe
przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 500 000 zł,
2) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe
w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budŜetowych o kwotę 20 100 zł
na zadaniu inwestycyjnym rocznym Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w m. Nowiny w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.
2. Zwiększa się planowane wydatki budŜetowe
o kwotę 1 592 438 zł, w tym:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
o kwotę 1 550 000 zł, z tego:
a) w paragrafie 2710 Dotacja celowa na
pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących o kwotę 450 000 zł
z przeznaczeniem na wykonanie zadania p.n. „Wzmocnienie - remont
drogi powiatowej nr 0377T na odcinku Nowiny - Wola Murowana,
b) w paragrafie 6300 Dotacja celowa na
pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1 100000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań p.n.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0378T
Zgórsko - Nowiny - Trzcianki - Sitkówka”
- 1 050 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T
na odcinku od Osiedla Pod Lasem do
m. Zawada - projekt” - 50000 zł,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w
paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budŜetowych o kwotę 20 000 zł
na zadanie - Wykonanie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą patrona szkoły w
budynku Szkoły Podstawowej w Kowali,
3) w dziale 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska w rozdziale 90095
Pozostała działalność w paragrafie 4300
Zakup usług pozostałych o kwotę 22 338 zł,
4) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w
rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w paragrafie 2650
Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego o kwotę 100 zł.
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§ 3. W § 8 ust. 1 uchwały Nr RG-XXVIII/225/08
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Sitkówka - Nowiny na 2009 r. wprowadza się
zmiany w zakresie dotacji dla Krytej Pływalni
„Perła” Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Nowinach w pkt. 4, który otrzymuje
nowe brzmienie: „4) do usługi w zakresie kultury
fizycznej oraz rekreacji ruchowej - 145 000 zł ”
§ 4. Zmianie ulegają załączniki nr 3a, 6, 7,
8 i 10 do uchwały Nr RG-XXVIII/225/08 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Sitkówka-

Poz. 3783

Nowiny na 2009 r. i przyjmują brzmienie, jak
załączniki nr 1-5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr RG-XXXVII/304/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 października 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr RG-XXXVII/304/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 października 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr RG-XXXVII/304/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 października 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr RG-XXXVII/304/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 października 2009 r.
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Załącznik nr 5
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Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR 155/XXI/09
RADY GMINY W SMYKOWIE
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.
844, z późn. zm) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Smyków:
1) od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,44 zł. od 1 m2 powierzchni;
b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,00 zł od 1 ha powierzchni;
c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0,15 zł od 1 m2
powierzchni;
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskie,
zamieszczona w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

2) od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
b. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 10,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej;
c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 4,00 zł
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej;
d. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,70 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej;
e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizację
poŜytku publicznego - 3,80 zł od 1 m2
powierzchni uŜytkowej;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art.. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 102/XV/08 Rady
Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008 roku
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: W. Cłapak
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UCHWAŁA NR 156/XXI/09
RADY GMINY W SMYKOWIE
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
z późniejszymi zmianami) i art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844; z późniejszymi zmianami) uchwala się
co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
na terenie gminy:
1) od samochodów cięŜarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a. powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 430 zł
b. powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 580 zł
c. powyŜej 9,0 tony i poniŜej 12 ton - 770 zł
2. od samochodów cięŜarowych, o których
mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
równej 12 ton i wyŜszej w zaleŜności od rodzaju
zawieszenia i liczby osi jezdnych
1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
a. dwuosiowe
- 1.480 zł
b. trzyosiowe
- 1.480 zł
c. czteroosiowe i więcej
- 1.700 zł
2) inny system zawieszenia osi jezdnych
a. dwuosiowe
- 1.480 zł
b. trzyosiowe
- 1.600 zł
c. czteroosiowe i więcej
- 2.550 zł
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/we z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. URZ. WE L
187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiejdotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

3. od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton - 1.300 zł
4. od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą
1) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton do 36 ton
włącznie w zaleŜności od systemu zawieszenia i liczby osi jezdnych
a. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
- dwuosiowe
- 1.470 zł
- trzyosiowe i więcej
- 1.300 zł
b. z innym systemem zawieszenia
- dwuosiowe
- 1.980 zł
- trzyosiowe i więcej
- 1.800 zł
2) powyŜej 36 ton w zaleŜności od systemu
zawieszania i liczby osi jezdnych
a. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
- dwuosiowe
- 1.470 zł
- trzyosiowe i więcej
- 1.780 zł
b. z innym systemem zawieszenia
- dwuosiowe
- 1.990 zł
- trzyosiowe i więcej
- 2.700 zł
5. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
- 300 zł
6. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
Lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą
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1) równą lub wyŜszą niŜ 12 ton do 36 ton
włącznie w zaleŜności od systemu zawieszenia i liczby osi jezdnych
a. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
- jednoosiowe
- 400 zł
- dwuosiowe
- 900 zł
- trzyosiowe i więcej
- 700 zł
b. z innym systemem zawieszenia
- jednoosiowe
- 600 zł
- dwuosiowe
- 1.320 zł
- trzyosiowe i więcej
- 1.000 zł
2) powyŜej 36 ton w zaleŜności od systemu
zawieszenia i liczby osi jezdnych
a. z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowaŜne
- jednoosiowe
- 400 zł
- dwuosiowe
- 1.250 zł
- trzyosiowe i więcej
- 1.150 zł
b. z innym systemem zawieszenia
- jednoosiowe
- 650 zł
- dwuosiowe
- 1.750 zł
- trzyosiowe i więcej
- 1.350 zł

Poz. 3785,3786

7. od autobusów, o których mowa w art. 8
pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
w zaleŜności od liczby miejsc siedzących
a. mniej niŜ 30 miejsc siedzących
- 600 zł
b. równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc siedzących
- 1.200 zł
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 104/XV/08 Rady
Gminy w Smykowie z dnia 06 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2009 rok zmieniona Uchwałą Nr 109/XVI/08 Rady Gminy w
Smykowie z dnia 29 grudnia 2008r.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: W. Cłapak
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UCHWAŁA NR 157/XXI/09
RADY GMINY W SMYKOWIE
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844; z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwalnia się w podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich część, osób
fizycznych prowadzących działalność rolniczą
w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych za wyjątkiem budynków
mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1

§ 2. Traci moc Uchwała nr 103/XV/08 Rady
Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transporty kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. We L 1368 z 17.12.1992)
2. dyrektywy 19999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w
sprawie pobierania opłat z uŜytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez Pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. We L 187
z 20.07.19990.
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa unii Europejskiej,
zamieszczona w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolita Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.
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§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej
jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: W. Cłapak

– 23424 –

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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