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UCHWAŁA NR XLIII/382/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
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;
Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218 oraz w 2008 r.
Nr 180 poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28,
poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675 ) i art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) uchwala
się co następuje:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (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.

§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
na terenie miasta i gminy:
1) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 620 zł.;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 897 zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 041 zł.;
2) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 ton i poniżej 12 ton – 1 362 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
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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 poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 620 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 wyższą niż
12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

Poz. 3230

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 808 zł.;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 727 zł;
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/307/2009
Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 listopada
2009 roku w sprawie: określenie wysokości stawek
podatku od środków transportowych oraz uchwała Nr XXXIII/ 315 /2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXXII/307/2009 z dnia 25 listopada
2009 roku w sprawie: określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku:
mgr Jerzy Kulpiński
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII/382/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/382/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/382/2010
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 10 listopada 2010 r.

3230

3231
3231

UCHWAŁA NR XLIII/383/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
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.
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128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327;
Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218 oraz w 2008 r.
Nr 180 poz. 1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28,
poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675 ) i art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) uchwala
się co następuje:

Poz. 3231,3232

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,52 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,34 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,08 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,97 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 4,90 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
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. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Chmielnik:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,75 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 2,35 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m²
powierzchni;

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/308/2009
Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 listopada
2009 roku sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku:
mgr Jerzy Kulpiński

3231

3232
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UCHWAŁA NR LXVI/459/10
RADY MIEJSKIEJ W JĈDRZEJOWIE
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010 roku w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 roku (M.P. Nr 76, poz. 960)
z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 26,00 zł za 1 dt.
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§ 2. Traci moc uchwała Nr LI / 386 /09 Rady
Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 grudnia 2009
roku w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Poz. 3232,3233

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie:
mgr Paweł Błaszkiewicz
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UCHWAŁA NR XL/265/10
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym(t.j. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 211,
art 212, art. 235, art 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U
z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska
w 0sieku uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta
i Gminy 0siek na 2010 rok o kwotę 1.803.592 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta
i Gminy 0siek na 2010 rok o kwotę 2.303.592 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej
uchwały. Pokryciem zwiększonych wydatków
budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok w
kwocie 500.000 zl są przychody pochodzące
z zaciagnięcia kredytu par.952
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków
zgodnie z załącznikami Nr 2b i Nr 2c do niniejszej
uchwały.
§ 3.1. Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek
na 2010 rok pod nazwą „Zadania inwestycyjne
roczne w 2010 roku” w brzmieniu ustalonym jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 9 do uchwały
Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia

12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na
2010 rok pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”
w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 4
do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia
12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na
2010 rok pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku” w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia
12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010
rok pod nazwą „Dotacje celowe w 2010 roku”
w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 6
do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik Nr 10 do uchwały
Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia
12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na
2010 rok pod nazwą „Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi na
2010 rok” w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
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6. Zmienia się załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XXXIX/258/10 /10 Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok pod nazwą
„Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych” w brzmieniu ustalonym jak w załączniku
Nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik Nr 11 do uchwały
Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia
12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na
2010 rok pod nazwą „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok” w brzmieniu ustalonym
jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale Nr XXXIX/258/10 Rady
Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta i Gminy Osiek na 2010 rok uchyla się
dotychczasową treść paragrafu 3 i w to miejsce
wprowadza się nową treść o brzmieniu:
1. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Osiek w
kwocie 5.476.074 zł. który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.115.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie 361.074 zł.
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2. Przychody budżetu w kwocie 6.196.074 zł,
rozchody w wysokości 720.000 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 10.
§ 5. W uchwale Nr XXXIX/258/10 Rady
Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta i Gminy Osiek na 2010 rok uchyla się
dotychczasową treść paragrafu 4 i w to miejsce
wprowadza się nową treść o brzmieniu: Limity
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.962.025 zł, w tym: kredyty i pożyczki i papiery wartościowe (emitowane) w
związku ze środkami określonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej w kwocie 1. 462.025 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.115.000 zł, w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze środkami określonymi
w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub funduszem Spójności Uni Europejskiej w kwocie
1.753.000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 720. 000 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Wiesław Kopeć

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25394 –
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/265/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 16 września 2010 r.
Dochody budżetu – zwiększenie -

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25395 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25396 –
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Załącznik nr 2a
do uchwały nr XL/265/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 16 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25397 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25398 –
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Załącznik nr 2b
do uchwały nr XL/265/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 16 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25399 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25400 –
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Załącznik nr 2c
do uchwały nr XL/265/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 16 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25401 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25402 –

Poz. 3233

Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/265/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 16 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25403 –
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XL/265/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 16 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25404 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25405 –
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XL/265/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 16 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25406 –
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XL/265/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 16 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25407 –

Poz. 3233

Załącznik nr 7
do uchwały nr XL/265/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 16 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25408 –
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Załącznik nr 8
do uchwały nr XL/265/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 16 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25409 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25410 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25411 –
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Załącznik nr 9
do uchwały nr XL/265/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 16 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25412 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25413 –
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Załącznik nr 10
do uchwały nr XL/265/10
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 16 września 2010 r.
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UCHWAŁA NR LI/458/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na 2011 rok
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.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25414 –

128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 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, z 2010r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620)
uchwala się co następuje:
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a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,75 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,23 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 6,36 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
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 Pińczów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,76 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,56 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,26 zł od 1 m²
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/366/09 Rady
Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2010.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Omasta
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UCHWAŁA NR LI/459/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na 2011 rok
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,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25415 –

Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.
620) uchwala się co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
na terenie Gminy Pińczów:
1) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
702,00 zł.;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 990,00 zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –
1.168,00 zł.
2) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 8 ton włącznie – 1.200,00 zł.;
b) powyżej 8 ton do poniżej 12 ton –
1.544,00 zł.
4) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności 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 silniko-
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wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego) – 596,00 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 wyższą niż
12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.072,00 zł.;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –
1.786,00 zł.
§ 2.1. Dla środków transportowych określonych w § 1 ust. 1 pkt. 1, 3, 5 i 7 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku
zwiększa się i określa w wysokości
1) dla środków transportowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1:
a) 732,00 zł.;
b) 1.088,00 zł.;
c) 1.282,00 zł.
2) dla środków transportowych, o której mowa
w § 1 ust. 1 pkt 3:
a) 1.566,00 zł.;
b) 1.584,00 zł.
3) dla środków transportowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 – 656,00 zł.
4) dla środków transportowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7:
a) 1.180,00 zł.;
b) 1.968,00 zł.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc Uchwała Nr XL/368/09 Rady
Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2010 rok.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Omasta

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25416 –
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LI/459/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25417 –
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/459/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25418 –
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LI/459/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25419 –
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UCHWAŁA NR LI/460/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
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,
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; z 2010 r. Nr
28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
oraz art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620) uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Pińczów opłatę od posiadania psów.
§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania
psów ustala się w wysokości 36,00 zł od jednego
psa posiadanego przez osobę fizyczną.
§ 3.1. Opłata od posiadania psów płatna
jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej
uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od
dnia powstania tego obowiązku. W przypadku
powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę
roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby
miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej
zapłaty.
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (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. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła
w posiadanie psa i wygasa z upływem miesiąca,
w którym osoba fizyczna utraciła posiadanie psa.
3. Opłaty od posiadania psów nie pobiera
się od osób wskazanych w art. 18a ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych.
§ 4.1. Pobór opłaty odbywać się będzie w
drodze inkasa:
1) Na terenie poszczególnych wsi – przez sołtysów
2) Na terenie miasta Pińczów przez:
a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
b) Administrację osiedli pińczowskich Spółdzielni Mieszkaniowych
c) Administrację zakładowych domów mieszkaniowych.
2. Osoby fizyczne posiadające psy, a nie
zamieszkałe w domach administrowanych przez
w/w jednostki administracyjne domów, czyli
właściciele prywatnych posesji i pozostali wpłacają opłatę od posiadania psów do kasy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. lub do kasy Urzędu Miejskiego w Pińczowie.
§ 5. Tytułem wynagrodzenia za pobór
opłaty od posiadania psów, sołtysi i jednostki
wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymują prowizję w wysokości 40 % od zainkasowanej opłaty.
§ 6. Sołtysi i jednostki prowadzące inkaso
opłaty od posiadania psów odprowadzają całość
pobranej opłaty na dochody budżetu gminy.
Wypłata wynagrodzenia za pobór opłaty następuje w sposób ustalony w zawartych z inkasentami umowach.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XL/369/09 Rady
Miejskiej w Pińczowie dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

wym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Omasta
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UCHWAŁA NR XLVIII/241/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomoņci na 2011 rok
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 późn. zm.)
i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zmian.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok obowiązujące
na terenie Gminy Baćkowice:
1) 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 1,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,20 zł od 1m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,32 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanym z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa1)

„Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999 r.)
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”

dzenie działalności gospodarczej - 11,00 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 4,50 zł
za 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 2,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 3,30 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej.
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.
4) od budowli związanych z doprowadzeniem
wody i odprowadzeniem ścieków na terenie
gminy – 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne osób prowadzących gospodarstwa rolne,
2) budynki mieszkalne oraz pozostałe budynki,
których właścicielami lub samoistnymi posiadaczami są osoby fizyczne posiadające
grunty o powierzchni poniżej 1 ha,
3) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby
publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
4) budynki i budowle oraz grunty zajęte na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych,
5) budynki lub ich części zajęte na potrzeby
Policji,
6) budynki lub ich części zajęte na potrzeby
Ośrodka Pomocy Społecznej,
7) budynki lub ich części zajęte na potrzeby
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej,
8) budynki lub ich części zajęte na potrzeby
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz filii.
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2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1
nie obejmują budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.

Poz. 3237,3238,3239

nej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicz-

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak
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UCHWAŁA NR XLVIII/242/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
na obszarze Gminy Baćkowice w 2011 r.
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 późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta z 37,64 zł
za 1 q ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października
2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów w 2009 r.
/M.P. Nr 76 poz. 960/ na 30,00 zł za 1 kwintal
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Baćkowice
w 2011 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak

3238
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UCHWAŁA NR XLVIII/243/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych i zwolnień
w tym podatku na 2011 r.
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 późn. zm./, art. 8,
art. 10 ust. 1, 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
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nych1) /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm./, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych, zwanego
w dalszej części uchwały „podatkiem”:
1) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 650 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -750 zł,
2) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art.8 pkt. 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 700 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.150 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.350 zł,
4) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
rodzaju 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
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
a) 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),
b) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejsze ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiejdotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

Poz. 3239

lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 600 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 wyższą niż
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 w
zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejsza niż 30 miejsc - 800 zł,
b) równa lub wyższa niż 30 miejsc – 1.000 zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych z wyłączeniem środków transportowych, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4, 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, środki
transportowe służące do poprawienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
oraz środki transportowe stanowiące własność
Gminy Baćkowice służące do przewozu dzieci do
Szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz osób
niepełnosprawnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały
zleca się Komisji Gospodarczej Rady Gminy
w Baćkowicach.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/243/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 9 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla pojazdów okreņlonych w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

1000
1050
1100
1150

1050
1150
1250
1520

17
19
21
23
25

1250
1300
1450
1550
1650
1750

1550
1600
1700
1750
1900
1950

25
27
29
31

1850
1900
1950
2000
2050

2000
2150
2300
2600
2650

4

Dwie osie

Trzy osie
12
17
19
21
23
25
Cztery osie i wiĉcej
12
25
27
29
31

Załącznik do uchwały nr XLVIII/243/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 9 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla pojazdów okreņlonych w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie i wiĉcej
12
40

mniej niż

Stawka podatku (w złotych)
oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25
31

1400
1450
1500
1550

1550
1650
1700
1960

40

1800
2000

2050
2580
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/243/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 9 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep okreņlonych w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

550
650
750

560
700
950

28
33
38

900
1050
1300
1450

1000
1200
1460
1900

38

1300
1550

1400
1600

4

Jedna oņ

Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i wiĉcej
12
38
3239

3240
3240

UCHWAŁA NR XLVII/220/10
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r.
nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Gnojno
uchwala, co następuje:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (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.

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Gnojno:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,68 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 2,26 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m²
powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,48 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
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dzenie działalności gospodarczej - 15,56 zł
od 1 m ² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,47 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,99 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 3,66 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,

Poz. 3240,3241

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 XXXVII/166/09
Rady Gminy w Gnojnie z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.
§ 4. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marcin Dziewit

3240
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UCHWAŁA NR XLVII/221/10
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie stawek podatku od ņrodków 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: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.)
oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U.
z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy
Gnojno uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące
na terenie gminy:
1) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (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.

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie –
520,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
715,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 842,00 zł;
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 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) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie –
1.342,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
1.397,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.451,00 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 wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia – według stawek okre-
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ślonych 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 poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 338,00 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 wyższą niż
12 ton – według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

Poz. 3241

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 616,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –
1.499,00 zł.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVII/167/09
Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.
§ 4. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marcin Dziewit
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/221/10
Rady Gminy Gnojno
z dnia 10 listopada 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŅLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21
23
25
Cztery osie i wiĉcej
12
25
27
29
31

2

Stawka podatku (w złotych)
Oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
4

13
14
15

1 231,00
1 242,00
1 253,00
1 264,00

1 403,00
1 453,00
1 510,00
1 566,00

17
19
21
23
25

1 209,00
1 219,00
1 342,00
1 376,00
1 398,00
1 453,00

1 342,00
1 778,00
1 789,00
1 823,00
1 844,00
2 527,00

25
27
29
31

1 231,00
1 789,00
1 890,00
1 902,00
1 913,00

1 342,00
2 070,00
2 685,00
2 699,00
2 699,00
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/221/10
Rady Gminy Gnojno
z dnia 10 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŅLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa;
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

1 387,00
1 621,00
1 632,00
1 733,00

1 510,00
1 902,00
1 958,00
2 088,00

12
40

40

1 443,00
2 014,00

1 990,00
2 706,00

4

Dwie osie

Trzy osie

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/221/10
Rady Gminy Gnojno
z dnia 10 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŅLONYCH w art. 8 pkt 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

503,00
1 040,00
1 064,00

582,00
1 153,00
1 174,00

28
33
38

1 118,00
1 174,00
1 321,00
1 342,00

1 453,00
1 488,00
1 510,00
1 902,00

38

839,00
1 174,00

1 118,00
1 510,00

4

Jedna oņ

Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i wiĉcej
12
38
3241
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UCHWAŁA NR XLVII/222/10
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomoņci oraz w podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 7
ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.
U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy
Gnojno uchwala, co następuje:

kresie wydobycia i przesyłu wody, odbioru i
oczyszczania ścieków oraz składowania odpadów komunalnych;
3) Budynki i grunty stanowiące własność lub
będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie
instytucji kultury oraz gminnych jednostek
budżetowych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych:
1) Środki transportowe stanowiące własność
Gminy, jednostek budżetowych dla których
organem założycielskim jest gmina;
2) Środki transportowe przeznaczone do akcji
ratowniczo-gaśniczych.

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Grunty i budynki zajęte pod działalność
ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
2) Grunty, budowle lub ich części stanowiące
własność gminy wykorzystywane przez jednostki powołane do świadczenia usług w za-

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/168/09
Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (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.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.
§ 5. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marcin Dziewit

3242

3243
3243

UCHWAŁA NR XLVII/223/10
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
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 r. nr 142, poz. 1591 ze 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 ze zm.) Rada Gminy Gnojno
uchwala, co następuje:
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§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010 r. (M.P. nr 76, poz. 960) z kwoty
37,64 zł za 1 dt. do kwoty 34,00 zł za 1 dt.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady:
Marcin Dziewit

§ 4. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

3243

3244
3244

UCHWAŁA NR XLII/319/10
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie pominka przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18
ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody
następuje z uwagi na konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa osób i mienia.

§ 1.1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody cztery sztuki drzew gatunek modrzew europejski, stanowiących część pomnika przyrody
o nazwie „Aleja modrzewia europejskiego”
nr rej. 554 rok utworzenia 1989, rosnących w
obrębie miejscowości Nowa Wieś w pasie drogowym drogi gminnej Nr 331022 T Nowa Wieś Julianów, oznaczonej w ewidencji gruntów
tej miejscowości jako działka nr ewid. 289
o powierzchni 1,2200 ha.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 2. Po zniesieniu ochrony drzew rodzaju
gatunku i ilości wymienionej w § 1 ust. 1, pomnik przyrody o nazwie „Aleja modrzewia europejskiego” nr rej. 554 liczyć będzie 45 sztuk
drzew gatunku modrzew europejski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Rębacz

3244
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UCHWAŁA NR XLII/327/10
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jt. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211,

art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) Rada Gminy w Klimontowie uchwala
co następuje:
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§ 1.1. W uchwale Nr XXXV/261/10 Rady
Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2010 rok wprowadza się zmiany w ten
sposób, że:
1) Dokonuje się zmian w planie dochodów
i wydatków budżetowych na 2010 r.
w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2010-2012 otrzymują
brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały,
3) Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
5) Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2010 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4a do niniejszej uchwały,

Poz. 3245

6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. otrzymują brzmienie jak
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
7) Dotacje celowe w 2010 r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
8) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r. otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Rębacz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/327/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 22 września 2010 r.
Tytuł
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– 25432 –

Poz. 3245

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25433 –

Poz. 3245

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/327/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 22 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25434 –

Poz. 3245

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/327/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 22 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25435 –

Poz. 3245

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/327/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 22 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25436 –

Poz. 3245

Załącznik nr 4a
do uchwały nr XLII/327/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 22 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25437 –

Poz. 3245

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLII/327/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 22 września 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25438 –

Poz. 3245

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLII/327/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 22 września 2010 r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLII/327/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 22 września 2010 r.

3245

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25439 –

Poz. 3246
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UCHWAŁA NR XLIII/329/10
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jt. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211,
art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co
następuje:

2) Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1.1. W uchwale Nr XXXV/261/10 Rady
Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2010 rok wprowadza się zmiany w ten
sposób, że:
1) Dokonuje się zmian w planie dochodów
i wydatków budżetowych na 2010 r. w
brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały,

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Rębacz
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII/329/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 7 października 2010 r.
Tytuł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25440 –

Poz. 3246

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/329/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 7 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25441 –

Poz. 3246

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25442 –

Poz. 3246

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

3246

– 25443 –

Poz. 3246

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25444 –

Poz. 3247,3248

3247
3247

UCHWAŁA NR XXXVIII/226/2010
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
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.) 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 uchwala, co następuje:

kwartałów 2010 r. (M.P. 76, poz. 960) z kwoty
37,64 zł za 1 q do kwoty 34,10 zł za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech

Przewodniczący Rady Gminy:
Danuta Łukasik

3247
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UCHWAŁA NR XXXVIII/227/2010
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
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 poźn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Łopuszno.
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (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.

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków - .0,60 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m²
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0.67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 5,50 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

Poz. 3248,3249

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, traci moc uchwała Nr XXIX/173/2009
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 01 grudnia 2009
roku sprawie stawek w podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Przewodniczący Rady Gminy Danuta Łukasik

3248

3249
3249

UCHWAŁA NR XXXVIII/228/2010
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
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.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (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 niż
1
DWIE OSIE
12
13
14
15

Mniej niż
2
13
14
15

poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na
terenie Gminy Łopuszno;
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 420,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 770,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 970,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton

Stawka podatku
(w złotych)
Oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
740
630
630
630

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
4
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00

Dziennik Urzędowy
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19
21
23
25
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25
27
29
31
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17
19
21
23
25

420
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00

740
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00

25
27
29
31

780
950
1.730,00
1.790,00
1.790,00

790
1.260,00
1.790,00
2.570,00
2.570,00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton - 1050,00 zł.
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów (w tonach)
Nie mniej niż

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Stawka podatku (w złotych)

Oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równoważne

Mniej niż

12
18
25
31
TRZY OSIE I WIĈCEJ
12
40

18
25
31

950
950
1.490,00
1.490,00

40

1.310,00
1.820,00

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 370,00 zł.
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)
Nie mnie niż

Poz. 3249

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.260,00
1.260,00
1.920,00
1.990,00
1.820,00
2.580,00

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego.
Stawki podatku (w złotych)

Oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

18
25

260
260
420

420
420
630

28
33
38

370
890
890

Mniej niż

JEDNA OŅ
12
18
25
DWIE OSIE
12
28
33
38
TRZY OSIE I WIĈCEJ
12
38

1.210,00
38

740
1.050,00

420
1.370,00
1.370,00
1.790,00
1.000,00
1.370,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 308

– 25447 –

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.030,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.570,00zł.

Poz. 3249,3250

roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Przewodniczący Rady Gminy: Danuta Łukasik

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Nr XXIX/175/2009
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009
3249
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ZARZĄDZENIE NR 95/2010
WÓJTA GMINY W BRODACH
z dnia 4 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.
1240) WÓJT GMINY W BRODACH uchwala co
następuje:
§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań
własnych:
1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych
o kwotę ................................. - 81.673 zł
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne, § 4170
o kwotę ..........................................................
......................................... - 1.000 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4590 o kwotę .............
...................................................... - 170 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, o kwotę - 18.800 zł
w tym: § 3020 o kwotę - 800 zł
§ 4210 o kwotę - 8.000 zł
§ 4300 o kwotę - 10.000 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ................................................. - 45.139 zł
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę
.................................................. - 20.450 zł
w tym: § 4210 o kwotę - 2.050 zł
§ 4260 o kwotę - 12.000 zł
§ 4300 o kwotę - 5.400 zł

§ 4350 o kwotę - 900 zł
§ 4410 o kwotę - 100 zł
rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych, § 3020 o kwotę.........................................................................
.......................... - 2.200 zł
rozdział 80110 - Gimnazja, o kwotę .......
........................................................... - 16.439 zł
w tym: § 4210 o kwotę - 2.500 zł
§ 4240 o kwotę - 700 zł
§ 4260 o kwotę - 8.639 zł
§ 4300 o kwotę - 4.500 zł
§ 4370 o kwotę - 100 zł
rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
o kwotę .................................... - 5.850 zł
w tym: § 4210 o kwotę - 2.500 zł
§ 4300 o kwotę - 3.350 zł
rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, o kwotę - 200 zł
w tym: § 4300 o kwotę - 100 zł
§ 4360 o kwotę - 100 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział
85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę
.............................................................................
................................. - 3.312 zł
w tym: § 4280 o kwotę - 50 zł
§ 4300 o kwotę - 2.000 zł
§ 4410 o kwotę - 1.262 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała
działalność, o kwotę ......................................
... ................................................. - 52 zł
w tym: § 4217 o kwotę - 50 zł
§ 4219 o kwotę - 2 zł
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w dziale 900 - Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, o kwotę .......... - 12.200 zł
rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i
dróg, § 4270 o kwotę ...................... - 7.825 zł
rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 4300 o kwotę
...................................................... - 3.375 z
rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4260
o kwotę .................................... - 1.000 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki
świetlice i kluby, § 4350 o kwotę .........
............................................................. - 1.000 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych
o kwotę ................................. - 81.673 zł
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział
60016 - Drogi publiczne gminne, § 4210
o kwotę ........................................................
........................................... - 1.000 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4210 o kwotę ...............
.................................................... - 170 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna,
o kwotę ................................................ - 18.800 zł
rozdział 75022 - Rady Gmin, o kwotę .........
........................................................ -13.800 zł
w tym: § 3030 o kwotę - 5.300 zł
§ 4210 o kwotę - 2.500 zł
§ 4300 o kwotę - 5.000 zł
§ 4370 o kwotę - 1.000 zł
rozdział 75023 - Urzędy gmin, o kwotę ........
........................................................ - 5.000 zł
w tym: § 4270 o kwotę - 3.000 zł
§ 4360 o kwotę - 1.000 zł
§ 4380 o kwotę - 1.000 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ................................................. - 45.139 zł
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę
.................................................. - 3.200 zł
w tym: § 3020 o kwotę - 600 zł
§ 4210 o kwotę - 600 zł
§ 4240 o kwotę - 1.000 zł
§ 4260 o kwotę - 1.000 zł
rozdział 80110 - Gimnazja, § 4270 o kwotę
..................................................... - 3.100 zł
rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
§ 4210 o kwotę ....................... - 3.000 zł
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rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, § 4010 o kwotę
.............................................................................
...................... - 2.700 zł
rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 4810
o kwotę ................................... - 33.139 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
......................................................... - 3.312 zł
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe, o kwotę ....................................... ......
............................................................... - 1.950 zł
w tym: § 2910 o kwotę - 1.500 zł
§ 4560 o kwotę - 450 zł
rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe,
§ 3110 o kwotę ................................. - 800 zł
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
§ 4210 o kwotę ......................... - 562 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała
działalność, o kwotę ........................................
.................................................. - 52 zł
w tym: § 4747 o kwotę - 50 zł
§ 4749 o kwotę - 2zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę .......... - 12.200 zł
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i
ochrona wód, o kwotę ...................... - 5.248 zł
w tym: § 4210 o kwotę - 5.000 zł
§ 4430 o kwotę - 248 zł
rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
§ 4210 o kwotę ............................... - 3.000 zł
rozdział 90095 - Pozostała działalność, o kwotę ............................................... - 3.952 zł
w tym: § 4270 o kwotę - 1.000 zł
§ 4440 o kwotę - 2.952 zł
w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki
świetlice i kluby, § 4260 o kwotę ............
............................................................ - 1.000 zł
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wójt Gminy Brody:
mgr Andrzej Przygoda
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ZARZĄDZENIE NR 97/2010
WÓJTA GMINY W BRODACH
z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.
1240) WÓJT GMINY W BRODACH uchwala co
następuje:
§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań:
I. zleconych:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych
o kwotę ................................. - 63.443 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie, § 2010 o kwotę .....................
......................................................... - 63.443 zł
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę .................................. 63.443 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie, o kwotę ................................
......................................................... - 63.443 zł
w tym: § 3030 o kwotę - 40.020 zł
§ 4110 o kwotę - 2.000 zł
§ 4120 o kwotę - 500 zł
§ 4170 o kwotę - 19.000 zł
§ 4210 o kwotę - 1.000 zł
§ 4410 o kwotę - 500 zł
§ 4740 o kwotę - 423 zł
II. własnych:
3) Zwiększa się plan dochodów budżetowych
o kwotę ................................. - 57.769 zł

4)

5)

6)

7)

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna
dla uczniów, § 2030 o kwotę ..........................
........................................................... - 57.769 zł
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych
o kwotę ................................. - 11.680 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla
uczniów, § 2030 o kwotę ................................
...... ................................................ - 11.680 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetowych
o kwotę ................................... - 57.769 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla
uczniów, § 3240 o kwotę ...............................
....................................................... - 57.769 zł
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych
o kwotę ................................. - 11.680 zł
w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla
uczniów, § 3260 o kwotę ..............................
........................................................ - 11.680 zł
Po dokonanych zmianach w budżecie gminy
na 2010r. zmienia się załączniki do uchwały
Nr XI/86/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia
30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brody na 2010r,:
- Nr 6a „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010r.” który otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszego Zarządzenia,
- Nr 6b „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010r.” który otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wójt Gminy Brody:
mgr Andrzej Przygoda
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone 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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