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UCHWAŁA NR 338/LIV/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chęciny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska
w Chęcinach uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Chęciny, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 5/II/02 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 07 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chęciny
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2002r.
Nr 204, poz. 2711; z 2003r. Nr 267, poz. 2816;
z 2004r. Nr 68, poz. 1062; z 2005r. Nr 118, poz. 1466
i z 2008r. Nr 29, poz. 465) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 58 otrzymuje brzmienie:
„§ 58.1. Przebieg sesji utrwalany jest
na nośniku analogowym bądź cyfrowym,
z którego pełne nagranie po przeniesieniu na
płytę CD lub DVD stanowi integralną część
protokołu, o którym mowa w ust. 2

2. Dokumentem stanowiącym urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad sesji jest
sporządzony przez wyznaczonego pracownika protokół.
3. Protokół zawiera niŜej wymienione
informacje:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji,
godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz
wskazywać nadane przyjętym uchwałom
numery,
2) stwierdzenie kworum,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków
Rady z ewentualnym podaniem przyczyn
nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji
5) ustalony porządek obrad,
6) imiona i nazwiska osób zabierających
głos w dyskusji (bez przytaczania pełnej
treści wypowiedzi, która w pełnym brzmieniu utrwalona jest na załączanej do protokołu płycie CD lub DVD)
7) wyniki głosowania nad poszczególnymi
uchwałami z wyszczególnieniem liczby
głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów niewaŜnych,
8) treść zgłoszonych interpelacji i zapytań,
9) stwierdzenie zdarzeń, które miały wpływ
na przebieg sesji, a takŜe w załącznikach
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pełne teksty podjętych uchwał, przedłoŜonych sprawozdań i wniosków oraz innych
materiałów rozpatrywanych przez Radę,
10) podpis przewodniczącego obrad i osoby
sporządzającej protokół.”
2) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59.1. Protokóły sesji numerowane
są cyframi rzymskimi, łamanymi przez dwie
ostatnie cyfry roku i otrzymują w ciągu
kadencji kolejne numery począwszy od numeru jeden.
2. Protokoły wraz z załącznikami, w
tym płyty CD lub DVD ewidencjonuje się
i przechowuje według zasad przewidzianych
w przepisach szczególnych.”

Poz. 3829,3830

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu
Gminy Chęciny nie ulegają zmianie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i Miasta w Chęcinach.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa
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UCHWAŁA NR 342/LIV/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy i miasta na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 184
ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę zł.
82 502,54
Dział 600 rozdział 60014 § 2320 o kwotę zł 8 000,00
Dział 600 rozdział 60095 § 0490 o kwotę zł
50,00
Dział 750 rozdział 75023 § 0830 o kwotę zł
430,00
Dział 756 rozdział 75615 § 2680 o kwotę zł 4 092,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę zł 10 417,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę zł
318,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę zł 2 767,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę zł 33 304,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę zł
341,00
Dział 756 rozdział 75619 § 0910 o kwotę zł
264,00
Dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę zł 9 446,54
Dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę zł 6 857,00
Dział 757 rozdział 75702 § 0740 o kwotę zł
104,00
Dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę zł 6 112,00
2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł.
18 000,00
Dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę zł 18 000,00
3. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł.
971 579,00
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę zł
553 666,00

Dział 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę zł 1 713,00
Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł 25 000,00
Dział 900 rozdział 90003 § 6060 o kwotę zł 378 200,00
Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł 13 000,00
4. Zwiększa się wydatki o kwotę zł.
517 415,54
Dział 600 rozdział 60014 § 2650 o kwotę zł 8 000,00
Dział 600 rozdział 60017 § 4270 o kwotę zł 30 000,00
Dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę zł 5 000,00
Dział 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę zł 12 000,00
Dział 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę zł 15 556,00
Dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę zł 1 500,00
Dział 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę zł 16 000,00
Dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę zł 1 713,00
Dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę zł 4 200,00
Dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę zł 1 096,54
Dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę zł
330,00
Dział 851 rozdział 85154 § 4370 o kwotę zł
500,00
Dział 851 rozdział 85154 § 4390 o kwotę zł 3 000,00
Dział 851 rozdział 85154 § 4430 o kwotę zł
320,00
Dział 900 rozdział 90001 § 4270 o kwotę zł 25 000,00
Dział 900 rozdział 90003 § 6210 o kwotę zł 378 200,00
Dział 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę zł 13 000,00
Dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę zł 2 000,00
5. Zmniejsza się przychody o kwotę zł.
518 666,00
§ 2.1. Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2009-2011
określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 519

– 23628 –

Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia
2008r. po zmianach stanowią załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.
określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady
Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia
2008r. po zmianach stanowią załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej określony w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 243/XXXVIII/08
z dnia 19 grudnia 2008r. po zmianach stanowi
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje celowe określony w załączniku
Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008r. po
zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
5. Plan przychodów i wydatków zakładów
budŜetowych na 2009r. określony w załączniku
Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08
z dnia 19 grudnia 2008r. po zmianach stanowi
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan przychodów i rozchodów budŜetu
w 2009r. określony w załączniku Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6
do niniejszej uchwały.

Poz. 3830

7. Dotacje podmiotowe w 2009r. określone
w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej
Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008r. po
zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej
uchwały.
§ 3.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
poŜyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł. 12 173 874,40
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów
w kwocie zł. 596 270,10
2. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
13 714 724,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i poŜyczek w kwocie
- 12 173 874,40 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie
- 1 540 849,86 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Chęcinach.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa
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UCHWAŁA NR XXXVIII/175/09
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku
w 2010 roku
Art. 1. 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 póŜn. zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
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12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal
nych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póź.
zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52 poz. 742). Rada Miejska uchwala co następuje:

Poz. 3831,3832

dzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego - - 6,60 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.

§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Koprzywnica: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zaklasyfikowania w
ewidencji gruntów i budynków - - 0,65 zł od 1 m2
powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,80 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w
tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego - - 0,39 zł od 1 m2
powierzchni, 2) od budynków lub ich części: a)
mieszkalnych - - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - - 17,00 zł od 1 m2
powierzchni uŜytkowej, c) zajętych na prowa-

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1) grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpoŜarowej, za wyjątkiem przeznaczonych pod działalność gospodarczą, 2) grunty, budynki i budowle
w zakresie oczyszczania ścieków, 3) grunty i budynki nie związane z działalnością gospodarczą,
pozostałe po przekazaniu gospodarstwa rolnego
na Skarb Państwa, 4) sieć wodociągową na terenie gminy, 5) budynki lub ich części zajęte
przez gminne jednostki organizacyjne, 6) grunty
i budynki wykorzystywane na wykonywanie
zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu za wyjątkiem przeznaczonych na działalność
gospodarczą.

„1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi /Dz. Urz. WEL 368 z 17.12 1992 roku/, 2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie
pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe /Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999roku/.
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”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatków na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pawlik
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UCHWAŁA NR XXXVIII/176/09
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
na 2010 rok
Art. 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym /Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./, art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 519

– 23644 –

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 /Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn.
zm./, Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
„1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WEL 368 z 17.12 1992 roku/,
2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku
w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe /Dz. Urz. WEL 187
z 20. 07. 1999roku/. 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”.
-

6 października 2009r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących
w 2010 r. /M.P. Nr 67 poz. 872) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r. /M.P. Nr 52
poz. 742/. Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2010 r:
1) od samochodu cięŜarowego o którym mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych w zaleŜności od dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu:

a/ powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b/ powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c/ powyŜej 9 ton

- 610 zł
- 830 zł
- 830 zł

2) od samochodu cięŜarowego o którym mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej
-

Nie mniej niŜ

równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia jak poniŜej:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
-

-

-

Mniej niŜ

- 12
- 13
- 14
- 15

- 13
- 14
- 15
-

- 12
- 17
- 19
- 21
- 23
- 25

- 17
- 19
- 21
- 23
- 25
-

- 12
- 25
- 27
- 29
- 31

- 25
- 27
- 29
- 31
-

-

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
- 2220
- 2220
- 2220
- 2220
Trzy osie
- 2220
- 2220
- 2280
- 2280
- 2280
-2280
cztery osie i więcej
- 2380
- 2380
- 2380
- 2380
- 2380

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do uŜywania łącznie z przyczepą lub
-

Poz. 3832

a/ od 3.5 tony i poniŜej 12 ton

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

-

Stawka podatku

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
- 2220
- 2220
- 2220
- 2220
- 2220
- 2220
- 2280
- 2280
- 2280
- 2280
- 2380
- 2380
- 2380
- 2550
- 2550

naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton,
jak poniŜej:
- 1230 zł

zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ
12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia jak poniŜej:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
-

-

Nie mniej niŜ

-

Mniej niŜ

- 12
- 18
- 25
- 31

- 18
- 25
- 31
-

- 12
- 40

- 40
-

-

-

- 1970
- 1980
- 1980
- 1980
- 2020
- 2580

kowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, jak poniŜej:
- 740

Nie mniej niŜ

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia jak poniŜej:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
-

-

Stawka podatku

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

a/ od 7 ton i poniŜej 12 ton

6) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa
w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton z wyjątkiem

-

Mniej niŜ

- 12
- 18
- 25

- 18
- 25
-

- 12
- 28
- 33
- 38

- 28
- 33
- 38
-

- 12
- 38

- 38
-

-

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
jedna oś
- 860
- 1230
- 1230
dwie osie
- 860
- 1230
- 1230
- 1360
trzy osie i więcej
- 1360
- 1360

7) Od autobusu o którym mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
-

-

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
dwie osie
- 1970
- 1980
- 1980
- 1980
trzy osie i więcej
- 2020
- 2020

5) Od przyczepy i naczepy, o których mowa
w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które włącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
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a/ mniejszej niŜ 30 miejsc
b/ równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc

-

Stawka podatku

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
- 860
- 1230
- 1230
- 860
- 1230
- 1480
- 2000
- 1560
- 1560

w zaleŜności o liczby miejsc do siedzenia jak
poniŜej:
- 1230 zł
- 1980 zł

§ 2. Zwalnia się podatku od środków
transportowych, środki transportowe wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Urzędu Miasta
i Gminy i stanowiące jego własność.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatków na 2010 rok.

§ 3. Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pawlik
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UCHWAŁA NR 51/X/2009
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Suchedniów na rok 2009
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165
ust. 1 i 2 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe
o kwotę złotych
32.063,W tym:
Dz. 600 - Transport i łączność
1.108,Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne
1.108,§ 0690 - wpływy z róŜnych opłat
1.000,§ 0920 - pozostałe odsetki
108,Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
910,Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
910,§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie
i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
868,§ 0920 - pozostałe odsetki
42,Dz. 756 - dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow prawnej oraz ...
5.650,rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
2.000,§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt
podatków i opłat
2.000,Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst ...
3.650,§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.650,Dz. 801 - Oświata i wychowanie
8.909,Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe
5.930,§ 0920 - pozostałe odsetki
5.930,(w tym: SP Nr 1-2.110,-: SP Nr 3-3.360,-; SP Ostojów - 460,-)
Rozdz. 80110 - gimnazja
1.600,§ 0920 - pozostałe odsetki
1.600,Rozdz. 80114 - zespoły obsługi ekonom.-adm
szkół
466,§ 0920 - pozostałe odsetki (SZOO)
466,-

Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe
§ 0920 - pozostałe odsetki

913,913,-

Dz. 852 - Pomoc społeczna
7.800,Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu Alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia ...
6.200,§ 2360 - dochody jst zw z realizacją zadań z zakresu adm rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami
6.200,(MGOPS - 4.600,-: UMIG - 1.600,-)
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej
1.600,§ 0830 - wpływy z usług (MGOPS)
1.600,Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
142,Rozdz. 90095 - pozostała działalność (ZIK i B)
142,§ 0920 - pozostałe odsetki
142,Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
44,Rozdz. 92195 - pozostała działalność
44,§ 0920 - pozostałe odsetki
44,Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport
7.500,Rozdz. 92604 - instytucje kultury fizycznej (OS i R)
7.500.§ 0830 - wpływy z usług
7.500,§ 2. Podstawą zwiększenia planu dochodów budŜetowych są środki wypracowane ponad wielkości zaplanowane w budŜecie.
§ 3. Zwiększa się wydatki budŜetowe
o kwotę złotych
32.063,w tym:
Dz. 600 - Transport i łączność
32.063,Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne 32.063,§ 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia 12.063,§ 4300 - zakup usług pozostałych
20.000,§ 4.1. Dokonuje się przeniesień w planie
dochodów budŜetowych zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
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2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budŜetowych zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 5. W uchwale nr 69/XII/2008 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2008r
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Suchedniów na 2009 rok dokonuje się zmian:
1) Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011 - otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik nr 3a - Zadania inwestycyjne roczne w 2009r. - otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

Poz. 3833

3) Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Mik
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Uzasadnienie
Przeniesienia w planie dochodów podyktowane jest analizą realizacji planu dochodów po III kwartale 2009r. oraz informacją
w sprawie zmiany klasyfikacji budŜetowej projektu zadania - Jasna I i Jasna II.
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Załączniki do uchwały Nr 51/X/2009
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 30 października 2009r

Załącznik Nr 1
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 519

– 23649 –
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Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 519

– 23650 –

Poz. 3833

Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 69/XII/2008
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 519

– 23651 –

Poz. 3833

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 519

– 23652 –

Poz. 3833

Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr 69/XII/2008
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 30 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 69/XII/2008
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 30 grudnia 2008r.
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UCHWAŁA NR 57/X/09
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchedniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22
ust. 2, art. 40 ust. 1 i 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759;
z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1453 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) - uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Suchedniów, przyjętym uchwałą Nr 4/I/03 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 lutego 2003r. (Dz. Urz. Wojew. Świętokrz. Nr 72, poz. 773 oraz z 2008r.
Nr 198, poz. 2663) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 28:
a) w ust. 1 dodaje się ppkt c) o treści:
„c) w Biuletynie Informacji Publicznej”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego określa ustawa
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449
z późn. zm.)”.
2) w § 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zawiadomienie o terminie, miejscu
i przedmiocie obrad podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Gminy
Suchedniów oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń co najmniej na 5 dni przed
terminem sesji.”
3) w § 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przewodniczący obrad, Z-cy Przewodniczącego Rady i sekretarz obrad zajmują miejsca przy stole prezydialnym.”
4) w § 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przebieg sesji nagrywa się elektronicznie, a nośniki nagrania przechowuje się
w Biurze Rady Miejskiej do czasu zatwierdzenia protokołu z danej sesji.”
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5) w § 79 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. O uwzględnieniu poprawki lub uzupełnieniu protokołu rozstrzyga Przewodniczący
Rady, po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nośników nagrań z przebiegu sesji.”
6) w § 87 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad moŜe wyznaczyć sekretarza obrad.”
7) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:
„Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
2. Zakład Inwestycji Komunalnych i Budownictwa w Suchedniowie
3. Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
w Suchedniowie
4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Jana Pawła II w Suchedniowie
5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie
7. Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II
w Suchedniowie
8. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Emilii Peck w Suchedniowie
9. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Stefana śeromskiego w Suchedniowie
10. Samorządowa
Szkoła
Podstawowa
im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie
11. Gimnazjum im. Stanisława Staszica
w Suchedniowie
12. Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty
w Suchedniowie
13. (skreślony).”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
2. Uchwała podlega takŜe podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów.
Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Mik
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UCHWAŁA NR XXX/186/2009
RADY GMINY BLIśYN
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy BliŜyn:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,55 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł
od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0,05 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,48 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. 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 1999 r. 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 Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.
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b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 12,90 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł
od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 2,00 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 XX/129/2008
Rady Gminy w BliŜynie z dnia 9 grudnia 2008 roku
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy BliŜyn.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak
niŜ z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodnicząca Rady Gminy: A. LeŜańska
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UCHWAŁA NR XXX/187/2009
RADY GMINY BLIśYN
z dnia 1 grudnia 2009 r.
zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w BliŜynie z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r, o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz.
844 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682, Nr 216 z późn. zm.) oraz art. 9,

§ 1. W załączniku Nr 1 „Wykaz inkasentów
z terenu gminy BliŜyn” do Uchwały Nr X/60/2007
Rady Gminy w BliŜynie z dnia 25 października
2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wykreśla się w sołectwie Wołów dotychczasowego inkasenta Panią
Halina Wrona a wpisuje się nowego inkasenta
sołectwa Wołów Pana Piotr Zep.

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 Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy BliŜyn.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Gminy: A. LeŜańska
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UCHWAŁA NR XXXVIII/254/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. 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 1999 r. 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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 roku (M.P. Nr 52 poz. 742) Rada Gminy
w Bogorii uchwala, co następuje:
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.
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e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 6,40 zł
3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 1. Podatek od nieruchomości:
Wysokość stawek podatku od nieruchomości w
skali rocznej wynosi:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,77 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni - 4,04 zł,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,19 zł.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 0,41 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 20,00 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,

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby:
1) zakładów budŜetowych
2) instytucji kultury
3) ochrony przeciwpoŜarowej z wyłączeniem części zajętych na działalność gospodarczą
2. Budowle wykorzystywane przez zakłady budŜetowe gminy.
3. Nieruchomości gminy z wyłączeniem wynajętych lub wydzierŜawionych od gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
01 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
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UCHWAŁA NR XXXVIII/255/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art.10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
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 a 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

nr 121, poz. 844 z póź. zm./ uchwala się następująco:
§ 1.1. Od samochodów cięŜarowych o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 729,28 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.216,64 zł
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton 1.459,96 zł
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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2. Od samochodów cięŜarowych, o których
mowa w art.. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
równej i wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) powyŜej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 1.350 zł
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
1.400 zł
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton
1.450 zł
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej
niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, zawieszenia
według stawek określonych w załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały;
5. Od przyczep i 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 wy-

Poz. 3838

łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego)
- 700 zł.
6. Od przyczep i 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 równą lub wyŜszą niŜ 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały;
7. Od autobusów, o których mowa w art. 8
pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc
1.300 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc
1.900 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
01 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/255/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 25 listopada 2009 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1

2

12
13
14
15
18
26

13
14
15
18
26

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
29

25
29

Stawka podatku
(w zł)
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
3
Dwie osie
1.450
1.450
1.450
1.450
2.050
2.250
Trzy osie
2.000
2.100
2.100
2.100
2.100
2.200
Cztery osie i więcej
2.100
2.250
2.700

Stawka podatku
(w zł)
Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1.500
1.500
1.500
1550
2.050
2.300
2.000
2.100
2.100
2.100
2.100
2.250
2.100
2.250
2.750

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/255/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 25 listopada 2009 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy
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

12
40

40

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1.950
1.980
1.980
2.000
Trzy osie
2.000
2.100
Cztery osie i więcej
2.000
2.100

Stawka podatku
(w złotych)
Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1.950
2.153,41
2.153,41
2.153,41
2.153,41
2.786,03
2.153,41
2.786,03
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/255/09
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 25 listopada 2009 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczyp określonych w art. 8 pkt. 6 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów; naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy /w tonach/
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku
(w złotych)

Stawka podatku
(w złotych)

Os jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Jedna oś
750
800
1.350
Dwie osie
1.200
1.500
1.500
1.500
Trzy osie i więcej
1.350
1.500

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
800
850
1.650
1.550
1.703,27
1.703,27
2.100
1.703,27
2.153,41
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UCHWAŁA NR XXXVIII/264/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie obniŜenia średniej ceny Ŝyta do naliczenia podatku rolnego na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 , art. 40
ust 1, art. 41 ust 1 oraz 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. 6 ust 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:
§ 1. ObniŜyć średnią cenę skupu Ŝyta
podaną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 14 października
2009 roku w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

(M.P. Nr 68 poz. 886) z kwoty 34,10 za 1 q do
kwoty 32,00 zł.
§ 2. Kwotę 32,00 zł za 1 q przyjmuje się jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na 2010 rok
na obszarze Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2010 roku
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
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UCHWAŁA NR NR XXVIII/135/09
RADY GMINY W IMIELNIE
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz, 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458;
z 2009r. Nr 52, poz. 420) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2006r.
Dz. U. Nr 121, poz. 844; zm. Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009r. Nr 56,
poz. 458/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,50 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,80 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych - 6,50 zł od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego,
f) budynki letniskowe (murowane, altany,
drewniane) - 6,50 zł od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej,

2) od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych,
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł
od 1 ha powierzchni,
c) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub uŜytkowanych na te cele - 0,30 zł
od 1 m2 powierzchni,
d) pozostałych - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego,
e) grunty stanowiące działki przyzagrodowe
o powierzchni do 1,00 ha będące w posiadaniu byłych właścicieli gospodarstw
rolnych - 0,08 zł od 1 m2 powierzchni.
§ 2. Zwalnia się od podatku:
1. budynki mieszkalne osób prowadzących gospodarstwa rolne,
2. budynki mieszkalne i gospodarcze rencistów
i emerytów, którzy przekazali gospodarstwo
rolne w zamian za rentę lub emeryturę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/96/08 Rady
Gminy w Imielnie z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2010.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Kukuryk
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UCHWAŁA NR NR XXVIII/136/09
RADY GMINY W IMIELNIE
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
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 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz, 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458;
z 2009r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 8, art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2006r.
Dz. U. Nr 121, poz. 844; zm. Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009r. Nr 56,
poz. 458/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych określonych załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/98/08 Rady
Gminy w Imielnie z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2010.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Kukuryk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr Nr XXVIII/136/09
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 27 listopada 2009 r.

Stawki podatku od środków transportowych
Ustalone w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o opłatach i opłatach lokalnych
/Dz. U Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami/
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UCHWAŁA NR XXXIV/276/2009
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Lipnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40,
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 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, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku
Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.
1218 z 2008 roku Nr 180, poz. 1111) art. 10 ust. 1,
art 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1)

„Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r 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.”

1828, Nr 251, poz. 1847 z 2008 roku, Nr 93, poz.
585 i Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 z 2009
roku, Nr 56, poz. 458) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
- 430,00 zł
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 550,00 zł
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton - 690,00 zł
2. Od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi dwie
- 1 270,00 zł
- o liczbie osi trzy
- 1 320,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej - 1 670,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 25 ton, a mniejszej niŜ 29 ton:
- o liczbie osi dwie
- 1 670,00 zł
- o liczbie osi trzy
- 1 700,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej - 1 850,00 zł
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c) równej lub wyŜszej niŜ 29 ton:
- o liczbie osi dwie
- 1 670,00 zł
- o liczbie osi trzy
- 1 720,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej - 1 870,00 zł
Od samochodów cięŜarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnej o dopuszczalnej masie całkowitej
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi dwie
- 1 370,00 zł
- o liczbie osi trzy
- 1 600,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej - 1 770,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 25 ton a mniejszej
niŜ 29 ton:
- o liczbie osi dwie
- 1 770,00 zł
- o liczbie osi trzy
- 1 800,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej - 1 800,00 zł
c) równej lub wyŜszej niŜ 29 ton:
- o liczbie osi dwie
- 1 770,00 zł
- o liczbie osi trzy
- 1 820,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej - 2 500,00 zł
Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów
- od 3,5 tony i poniŜej 12 ton
- 800,00 zł
Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z przyczepą lub naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za
równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 31 ton:
- o liczbie osi dwie
- 1 320,00 zł
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 470,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton:
- o liczbie osi dwie
- 1 620,00 zł
c) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton i do 36 ton
włącznie:
- liczbie osi trzy i więcej
- 1 670,00 zł
d) wyŜszej niŜ 36 ton a mniejszej niŜ 40 ton:
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 720,00 zł
e) równej lub wyŜszej niŜ 40 ton:
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 770,00 zł
Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton a mniejszej
niŜ 31 ton:
- o liczbie osi dwie
- 1 770,00 zł
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 820,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton
- o liczbie osi dwie
- 1 960,00 zł

7.

8.

9.

10.

Poz. 3842

c) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton i do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 820,00 zł
d) wyŜszej niŜ 36 ton a mniejszej niŜ 40 ton:
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 870,00 zł
e) równej lub wyŜszej niŜ 40 ton
- o liczbie osi trzy i więcej - 2 580,00 zł
Od przyczep i naczep, 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:
- od 7 ton i poniŜej 12 ton
- 680,00 zł
Od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym
za równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi jedna
- 800,00 zł
- o liczbie osi dwie
- 860,00 zł
- o liczbie osi trzy i więcej
- 800,00 zł
b) wyŜszej niŜ 36 ton:
- o liczbie osi jedna
- 1 000,00 zł
- o liczbie osi dwie
- 1 170,00 zł
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 000,00 zł
Od przyczep lub naczep z innym systemem
zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi jedna
- 800,00 zł
- o liczbie osi dwie
- 1 370,00 zł
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 000,00 zł
b) wyŜszej niŜ 36 ton:
- o liczbie osi jedna
- 1 000,00 zł
- o liczbie osi dwie
- 1 720,00 zł
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 300,00 zł
Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie
- 800,00 zł
b) od 16 miejsc i poniŜej 30 miejsc - 800,00 zł
c) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1 000,00 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych pojazdy słuŜące poprawieniu
bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej będące w posiadaniu straŜy poŜarnych
za wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8
pkt. 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 519

– 23669 –

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Lipniku.

Poz. 3842,3843,3844

Gminy w Lipniku, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/177/2008
Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na
terenie gminy Lipnik.

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych począwszy od roku podatkowego 2010.

§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu

Przewodnicząca Rady Gminy: S. Mierzwa
3842
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UCHWAŁA NR XXXII/44/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 25/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008 r.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 25/XXII/2008
Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.
w sprawie przyjęcia ceny sprzedaŜy drewna,
będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku leśnego oraz określenia wysokości stawek
podatku leśnego.

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 późn. zm) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 2002, Nr 216 poz. 1682 z późn. zm,) uchwala się, co następuje:

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 25/XXII/2008r.
Rady gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008
w sprawie przyjęcia ceny sprzedaŜy drewna,
będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego
oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej niŜ z dniem 1 stycznia 2010 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna

Przewodniczący Rady Gminy: S. Starz
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UCHWAŁA NR XXXII/45/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 26/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: 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; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz.
1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz.
747; z 2008r.Nr 116, poz, 730, Nr 237, poz. 1655;
z 2009r. Nr 56, poz. 458 z późn. zm) uchwala się
co następuje:
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§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr 26/XXII/2008
Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.
w sprawie przyjęcia ceny skupu Ŝyta, będącej
podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej
jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna

Przewodniczący Rady Gminy: S. Starz
3844
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UCHWAŁA NR 58/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 8 października 2009 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Ireneusz Piasecki - Zastępca
Prezesa Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw
(sprawozdawca), Monika Dębowska - Sołtyk,
Janina Kopczyńska, Iwona Kudła, Joanna
Marczewska
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.

z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) w wyniku badania uchwały
Nr XLI/86/2009 Rady Miasta SkarŜyska Kamiennej z dnia 8 września 2009 r. w sprawie przejęcia
na rzecz Gminy SkarŜysko Kamienna wyrobów
granitowych w zamian za zaległości podatkowe
Spółki „OPERATOR ARP” Spółka z o.o. ul. Domaniewska 41 A Warszawa z tytułu podatków stanowiących dochody Gminy

postanawia
stwierdzić niewaŜność badanej uchwały Nr XLI/86/2009
Rady Miasta SkarŜyska Kamiennej z dnia 8 września 2009 r. w sprawie przejęcia na rzecz Gminy
SkarŜysko Kamienna wyrobów granitowych
w zamian za zaległości podatkowe Spółki

„OPERATOR ARP” Spółka z o.o. ul. Domaniewska 41 A Warszawa z tytułu podatków stanowiących dochody Gminy w całości z powodu
braku podstaw prawnych jej podjęcia.

UZASADNIENIE
Uchwała Nr XLI/86/2009 Rady Miasta SkarŜyska
Kamiennej z dnia 8 września 2009 r. w sprawie
przejęcia na rzecz Gminy SkarŜysko Kamienna
wyrobów granitowych w zamian za zaległości
podatkowe Spółki „OPERATOR ART.” spółka
z o.o. ul. Domaniewska 41 A Warszawa z tytułu
podatków stanowiących dochody Gminy wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 16 września 2009 roku. Uchwała
ta na postawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym. W wyniku badania przedmiotowej
uchwały Kolegium Izby stwierdziło, Ŝe Rada
Miasta SkarŜysko Kamienna:

-

w § 1 uchwały wyraŜa zgodę na przejęcie na
rzecz Gminy SkarŜysko Kamienna od Spółki
„OPERATOR ARP” Spółka z o.o. ul Domaniewska 41 A Warszawa wyrobów granitowych stanowiących jego własność,
- w § 2 uchwały stwierdza, Ŝe przejęcie wyrobów wymienionych w § 1 uchwały następuje
za część zadłuŜenia z tytułu podatku od nieruchomości.
Mając powyŜsze na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach zwaŜyło,
co następuje:
Powołany w podstawie prawnej badanej uchwały Nr XLI/86/2009 przez Radę Miasta SkarŜyska Kamiennej przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
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z późn. zm.) nie stanowi podstawy jej podjęcia
gdyŜ dotyczy wyłącznej właściwości rady gminy
do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad nabycia, zbycia i obciąŜenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na
okres dłuŜszy niŜ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia
zasad wójt (tu: Prezydent Miasta) moŜe dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady
gminy (tu: Rady Miasta). Cytowany przepis art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym
nie znajduje zastosowania w przedmiocie materialnym regulowanym w uchwale Nr XLI/86/2009
Rady Miasta SkarŜyska Kamiennej.
Powołane w podstawie prawnej badanej uchwały
Nr XLI/86/2009 przez Radę Miasta SkarŜyska
Kamiennej przepisy art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stanowią o szczególnym wygaśnięciu zobowiązania podatkowego
poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw
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majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budŜetu gminy. Przeniesienie
następuje na wniosek podatnika na podstawie
umowy zawartej między wójtem (tu: Prezydentem)
a podatnikiem. W przypadku zawarcia umowy
organ podatkowy (Prezydent) wydaje decyzję
stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.
Przeniesienie własności rzeczy (praw) w zamian
za zaległości w podatkach samorządowych dokonuje się jedynie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem a podatnikiem. Zawarcie takiej umowy a w zasadzie przeniesienie
własności rzeczy (prawa) z podatnika na jednostkę samorządu terytorialnego, nie wymaga
zgody Ŝadnych organów w tym Rady Miasta.
W przypadku zawarcia umowy, organ podatkowy jednostki samorządu terytorialnego wydaje
decyzję stwierdzającą w jakiej kwocie wygasła
zaległość podatkowa.
W związku z powyŜszym Kolegium postanowiło
jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach.
Przewodniczący Kolegium
Zastępca Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach: I. Piasecki
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UCHWAŁA NR 60/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 13 października 2009 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Ireneusz Piasecki - Zastępca
Prezesa Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw
(sprawozdawca), Monika Dębowska - Sołtyk,

Janina Kopczyńska, Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)

postanawia
uznać, Ŝe Rada Miejska w Stąporkowie doprowadziła do zgodności z prawem uchwały:
- uchwałę Nr XL/231/2009 z dnia 5 sierpnia
2009 roku w sprawie zmian w budŜecie
Gminy Stąporków na 2009 r.,
- uchwałę Nr XL/233/2009 z dnia 5 sierpnia
2009 r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy
Stąporków na 2009 r.,

-

uchwałę Nr XL/234/2009 z dnia 5 sierpnia
2009 r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy
Stąporków na 2009 r.,
poprzez usunięcie nieprawidłowości wskazanych
w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 53/2009 z dnia 14 września 2009 roku i w tym zakresie umorzyć wszczęte
postępowanie.
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UZASADNIENIE
W dniu 14 września 2009 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wszczęło
postępowanie nadzorcze w stosunku do uchwał:
- uchwały Nr XL/231/2009 Rady Miejskiej
w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009 r.,
- uchwały Nr XL/233/2009 Rady Miejskiej
w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009 r.,
- uchwały Nr XL/234/2009 Rady Miejskiej
w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009 r.
Postępowanie to zostało wszczęte z uwagi na
nieprawidłowości polegające na podjęciu przez
Radę Miejską w Stąporkowie uchwał w sprawie
zmian w budŜecie Gminy Stąporków w dniu
5 sierpnia 2009 roku na podstawie projektów
uchwał wniesionych przez grupę radnych co
stanowiło przejęcie przez Radę Miejską w Stąporkowie wyłącznych kompetencji w sprawie
inicjatywy uchwałodawczej przypisanej w art. 60
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 179 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych organowi wykonawczemu.
Uchwałą Nr 53/2009 z dnia 14 września 2009 roku
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych wskazało powyŜsze
nieprawidłowości a takŜe sposób i termin ich
usunięcia.
We wskazanym przez Kolegium terminie to jest
w dniu 29 września 2009 roku Rada Miejska
w Stąporkowie podjęła uchwały:
- uchwałę Nr XLII/252/2009 z dnia 29 września
2009 r. w sprawie uchylenia uchwały
Nr XL/231/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009 r.,
- uchwałę Nr XLII/253/2009 z dnia 29 września
2009 r. w sprawie uchylenia uchwały
Nr XL/233/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian
w budŜecie Gminy Stąporków na 2009 r.,
- uchwałę Nr XLII/254/2009 z dnia 29 września
2009 r. w sprawie uchylenia uchwały
Nr XL/234/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian
w budŜecie Gminy Stąporków na 2009 r.
które usunęły wskazane przez Kolegium RIO
w Kielcach nieprawidłowości poprzez uchylenie
wymienionych w sentencji uchwał Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009 roku
o numerach: Nr XL/231/2009, Nr XL/233/2009,
Nr XL/234/2009, tj. zgodnie z dyspozycją wskazaną w uchwale Nr 53/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
W związku z powyŜszym Kolegium RIO w Kielcach postanowiło jak w sentencji.
Przewodniczący Kolegium
Zastępca Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach: I. Piasecki
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