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ZARZĄDZENIE NR 130/2010
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mircu w Okrĉgu Wyborczym Nr 9
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 176, poz. 1190)
w związku z uchwałą Nr I/3/2010 Rady Gminy w
Mircu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do
Rady Gminy w Mircu w Okręgu Wyborczym Nr 9
obejmującym 2 mandaty, w którym wybierany
będzie 1 radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1,
wyznacza się na niedzielę – 27 lutego 2011 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz
wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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Załącznik do zarządzenia nr 130/2010
Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 10 grudnia 2010 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
Treść czynności wyborczej
czynności wyborczej
29 grudnia 2010 r.
- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mircu w Okręgu Wyborczym Nr 9
do 8 stycznia 2011 r. - podanie do publicznej wiadomości wyciągu z uchwały Rady Gminy w Mircu w sprawie ustalenia granic
Okręgu Wyborczego Nr 9 - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I o utworzeniu komitetów
wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
do 10 stycznia 2011 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w
Mircu
do 13 stycznia 2011 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Kielcach I Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu
do 28 stycznia 2011 r. - zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu list kandydatów na radnego
do godz. 2400
do 4 lutego 2011 r.
do 6 lutego 2011 r.
do 12 lutego 2011 r.
do 13 lutego 2011 r.
do 17 lutego 2011 r.
25 lutego 2011 r. o
godz. 2400
26 lutego 2011 r.
27 lutego 2011 r.
godz. 800-2200

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Mirzec przez komitety wyborcze kandydatów do składu Obwodowej Komisji
Wyborczej
- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Mircu numerów zarejestrowanym listom kandydatów
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicy obwodu
głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach
- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Mircu Obwodowej Komisji Wyborczej - sporządzenie
spisów wyborców w Urzędzie Gminy w Mircu i udostępnienie do wglądu
- składanie do Wójta Gminy Mirzec wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
- zakończenie kampanii wyborczej
- przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisów wyborców
- głosowanie

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 176, poz. 1190) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności
określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
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UCHWAŁA NR LIV/468/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 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.
1591z 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.) zarządza się 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 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
3685

kwartałów 2010 r. z kwoty 37,64 zł za 1 dt. do
kwoty 34,10 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 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 Miasta:
Tadeusz Frańczak
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UCHWAŁA NR II/9/10
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2011 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:

§ 2. Kwotę 32,00 zł. za 1 q przyjmuje się jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011
rok na obszarze Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14-tu dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku. .

§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta podaną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku 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 q do kwoty 32,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy:
Maciej Tutak
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UCHWAŁA NR II/10/10
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku
dotyczącej 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)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 i Nr 96, poz.620)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
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.

2011 roku (M.P. Nr 55 poz. 755). Rada Gminy w
Bogorii uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Rady
Gminy Nr XXXVIII/254/09 z dnia 25 listopada
2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości, w której § 1
otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 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 – 0,80 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od
1 ha powierzchni - 4,15 zł
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c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,21 zł
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,43 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2
powierzchni użytkowej - 20,50 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2
powierzchni użytkowej - 9,82 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 4,27 zł

Poz. 3687,3688

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,50 zł
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku,
oraz zostaje podana do wiadomości publicznej
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
Maciej Tutak
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UCHWAŁA NR II/11/10
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 6 grudnia 2010 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 2010 r. nr 95,
poz.613 z póź. zm.) Rada Gminy w Bogorii
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 masie całkowitej:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 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.

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
748,25 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.248,28 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.497,92 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 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 ton do 5,5 ton włącznie 1400 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1450 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1500 zł
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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,
zawieszenia według stawek określonych w
załączniku N 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/ 800 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 po-

Poz. 3688

jazdem 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, o
ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.400 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.000 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych począwszy od roku podatkowego 2011.
Przewodniczący Rady Gminy:
Maciej Tutak
Załącznik nr 1
do uchwały nr II/11/10
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 6 grudnia 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 2 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita
/w tonach/
Nie mniej niż

Mniej niż

1
Dwie osie
12
13
13
14
14
15
15
18
18
26
26
Trzy osie
12
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
Cztery osie i wiĉcej
12
25
25
29
29

2

Stawka podatku / w złotych/
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
3

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

1500
1500
1500
1500
2100
2300

1550
1550
1550
1600
2100
2350

2050
2150
2150
2150
2150
2250

2050
2150
2150
2150
2150
2300

2150
2300
2750

2150
2300
2800

Przewodniczący Rady Gminy:
Maciej Tutak
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Załącznik nr 2
do uchwały nr II/11/10
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 6 grudnia 2010 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/

Oś jezdna /osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

18
25
31

2.000
2.030
2.030
2.050

2.000,00
2209,40
2209,40
2209,40

40

2.050
2.150

2209,40
2858,47

40

2.050
2.150

2209,40
2858,47

Nie mniej niż
Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie
12
40
Cztery osie i wiĉcej
12
40

Stawka podatku /w złotych/

Mniej niż

Przewodniczący Rady Gminy:
Maciej Tutak
Załącznik nr 3
do uchwały nr II/11/10
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 6 grudnia 2010 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/

Os jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

18
25

800
850
1400

850
900
1.700

28
33
38

1250
1550
1550
1550

1.600
1.747,56
1.747,56
2.150

38

1400
1550

1.747,56
2.209,40

Nie mniej niż
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i wiĉcej
12
38

Stawka podatku /w złotych/

Mniej niż

Przewodniczący Rady Gminy:
Maciej Tutak
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UCHWAŁA NR II/6/10
RADY GMINY ŁUBNICE
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia cen skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust 2 pkt.8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art.6
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz.969 z późniejszymi zmianami) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010 roku w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
3 kwartałów 2010 roku (M.P. z 2010 r Nr 76 poz.
970) – Rada Gminy Łubnice uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta określoną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku
przyjmowana jako podstawę do obliczenia podatku rolnego z kwoty 37,64 zł/q do wysokości
22,00 zł/q.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Komasara
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UCHWAŁA NR II / 7 / 10
RADY GMINY NOWA SŁUPIA
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny 1 dt 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Nowa
Słupia uchwala, co następuje:

19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960) do kwoty 30 zł.
(słownie: trzydzieści złotych). Kwota ta stanowi
podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011
rok.

§ 1. Obniża się średnią cenę 1dt żyta opublikowaną w komunikacie Prezesa GUS z dnia

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sylwester Kozłowski
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§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia.
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Poz. 3691,3692
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UCHWAŁA NR 11/III/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 248/XLVII/10
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.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
i art. 7 ust. 3 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)
Rada Gminy uchwala co następuje:

1)

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

§ 1. Rada Gminy postanawia zmienić
uchwałę nr 248/XLVII/10 z dnia 8 listopada 2010
roku w ten sposób, że:
1) § 1pkt. 1 lit. a otrzymuje nowe brzmienie: budynki i grunty wykorzystywane na zadania
wskazane w art 7 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
2) skreśla się § 1pkt. 1 lit. e uchwały.
§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega
zmianie.

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 –

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Ratusznik
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR 12/III/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XLVII/10
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.
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.
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o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.
620) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Poz. 3692,3693

towych: zastępuje się słowami: co następuje”
2) w § 1 pkt. 2 słowa „równej i wyższej” zastępuje się słowami „równej lub wyższej”
3) w § 1 pkt. 4 słowa „ciągników siodłowych i
balastowych” zastępuje się słowami „ciągników siodłowych lub balastowych”.
4) w § 1 pkt. 6 słowa „przyczep i naczep” zastępuje się słowami „przyczep lub naczep”.

§ 1. Rada Gminy postanawia zmienić
uchwałę nr 249/XLVII/10 z dnia 8 listopada 2010
roku w ten sposób, że:
1) w podstawie prawnej uchwały słowa „następujące stawki podatku od środków transpor1)

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. Pozostała treść uchwały nie ulega
zmianie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia roku podatkowego
2011.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Ratusznik
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3693
3693

UCHWAŁA NR 13/III/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 250/XLVII/10
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.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
w związku z art. 6b 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 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r.
Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z
2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 12 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) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.
1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.
1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz.
730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96,
poz. 620) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst
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.
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jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z
2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217,
poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105,
poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818,
Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745,
Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz.
1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 180, poz.
1109, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323,
Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r.

Poz. 3693,3694

Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Gminy postanawia zmienić
uchwałę nr 250/XLVII/10 z dnia 8 listopada 2010
roku w ten sposób, że:
1) w podstawie prawnej uchwały dodaje się
słowa: Rada Gminy uchwala, co następuje:
2) w § 3 dodaje się zdanie drugie o treści:
Osoby inkasentów ustala załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
3) Uchwala się załącznik nr 1 do uchwały:

Załącznik do uchwały nr 13/III/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 grudnia 2010 r.
Wykaz osób którym powierzono inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Imiĉ i nazwisko inkasenta

Nazwa sołectwa
Brody
Bydłowa
Borzymów
Kępie
Oleśnica
Pieczonogi
Podlesie
Strzelce
Sufczyce
Wólka Oleśnicka
Wojnów

Marian Obarzanek
Krzysztof Bielec
Marian Strojny
Krzysztof Strzelecki
Józef Ratusznik
Wiesław Grembosz
Marian Buba
Jan Adamczyk
Zbigniew Wieczorek
Stanisław Żmija
Alfreda Wróbel
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§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega
zmianie.

wym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia roku podatkowego
2011.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Ratusznik
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UCHWAŁA NR XXXIX/53/10
RADY GMINY STOPNICA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.
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
2005r. Nr 172, poz. 1441; 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 2008 r. Nr 180,
poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz.1825,
Nr 245, poz.1775; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r.
Nr 116, poz.730, Nr.237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56,
poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
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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 2010r w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010r z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty
25,00zł za 1 q.

Poz. 3694,3695

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Tułak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
3694
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UCHWAŁA NR XXXIX/54/10
RADY GMINY STOPNICA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2011r.
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
2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. 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.
Nr 28, poz. 142, Nr28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 )
i art. 5 ust. 1 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1)1
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613;
Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Określa się następujące stawki
podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106 przez 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.

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków od 1 m² powierzchni 0,50 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne,
retencyjne
lub
elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 zł
c) od pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m²
powierzchni 0,06 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni
użytkowej 0,35 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
oraz
od
budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m² powierzchni użytkowej 12,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
w
zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od
1 m² powierzchni użytkowej 9,82 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie
udzielania
świadczeń zdrowotnych od 1 m²
powierzchni użytkowej 3,50 zł
e) od pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej
statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m²
powierzchni użytkowej 3,30 zł
3) od budowli:
a) 1% - służących zaopatrzeniu w wodę
b) 2% - od pozostałych
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§ 2. Zwalnia się od podatku od
nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części
poniżej 400,00 m² powierzchni użytkowej

Poz. 3695,3696

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Zwalnia się od podatku od
nieruchomości - grunty, budynki, budowle w
których realizowane są zadania z zakresu:
a) ochrony przeciwpożarowej,
b) odbiorów ścieków,
c) składowiska odpadów.

§ 6. Uchwała
podatkowym 2011r.

obowiązuje

w

roku

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Tułak
3695
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UCHWAŁA NR XXXIX/55/10
RADY GMINY STOPNICA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 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 2007r. 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. Nr 28
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych*(1) 1 (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych:
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106 przez 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 samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
300,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie
400,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 400,00 zł
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
równej 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
przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 900,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o
którym 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, 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
- od 7 ton i poniżej 12 ton 400,00 zł
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5) 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;
6) od autobusów, w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1000,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1300,00 zł

Poz. 3696

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała
podatkowym 2011r.

obowiązuje

w

roku

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Tułak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/55/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/55/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28261 –

Poz. 3696,3697

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/55/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 9 listopada 2010 r.

3697
3697

UCHWAŁA NR II/12/10
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt8 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) i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-

tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz.613; Nr 96, poz.620) uchwala się co
następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. budynki mieszkalne lub ich części znajdujące
się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o podatku rolnym,
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2. budynki mieszkalne i gospodarcze znajdujące
się na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych,
3. grunty i budynki zajęte przez gminne jednostki organizacyjne działające w formie jednostek i zakładów budżetowych,
4. grunty i budynki stowarzyszeń posiadających
status organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy,
5. grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby
ochrony przeciwpożarowej, ustawa z dnia
24 sierpień 1991 Dz. U. z 2009 r. Nr 178
poz.1380 z późn. zm.
6. grunty, budynki i budowle wykorzystywane
na potrzeby zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.
7. grunty i budynki wykorzystywane na potrzeby
działalności kulturowej prowadzonej w formie

Poz. 3697,3698

świetlic, ustawa z dnia 25 październik 1991 Dz.
U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z poźn. zm.
§ 2. Zwolnienia o których mowa w § 1 nie
dotyczą gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Wiślicy Nr XXXIV/201/05 r. z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Bystrzanowski
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UCHWAŁA NR II/13/10
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591z późn. zm.) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
310 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 520 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 620 zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia stawki podatku określa załącznik
Nr 1 do Uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i
poniżej 12 ton stawka podatku wynosi 720 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t. w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do Uchwały.
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t. i poniżej 12 t., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego stawka podatku wynosi 720 zł.
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita równą lub wyższą niż
12 t., z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 3 do Uchwały
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7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.028 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.235 zł
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych samochody wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych gminy stanowiące ich własność z wyjątkiem
pojazdów, o których mowa w art.8 pkt 2, 4, 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
3698

Poz. 3698

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/228/09 z
dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie określenia
wysokości stawek od środków transportowych .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Bystrzanowski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr II/13/10
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 9 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr II/13/10
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 9 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/13/10
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 9 grudnia 2010 r.
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3699
3699

UCHWAŁA NR II/14/10
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.) i art.5 ust.1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz.613; Nr 96, poz.620; Nr 225, poz.1461)
Uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki
podatku od nieruchomości obowiązujące na
terenie Gminy Wiślica:
1. od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,80 zł od 1m² powierzchni,
b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –
4,15 zł od 1m² powierzchni,
c. pozostałych:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,30 zł od 1m² powierzchni,
- od gruntów niesklasyfikowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B których powierzchnia nie przekracza 1 ha – 0,10 zł od 1m²
powierzchni,
- od pozostałych gruntów niesklasyfikowanych – 0,41 zł od 1m² powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych – 0,67 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
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b. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,51 zł od
1m² powierzchni użytkowej,
c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 od
1m² powierzchni użytkowej,
d. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,27 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
e. pozostałych:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 5,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków – 7,06 zł od
1m² powierzchni użytkowej,
3. od budowli - 2% 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 XXXVI/215/09
Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 listopada 2009
roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Bystrzanowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341
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Poz. 3700

3700
3700

UCHWAŁA NR II/15/10
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
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 póź. zm.) art.6
ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) oraz art.6
ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o
podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz.1682 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek
od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek
rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek
leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVI/218/09
Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wzoru deklaracji i informacji.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Bystrzanowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341
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Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28270 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28271 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28272 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28273 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28274 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28275 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28276 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28277 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28278 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28279 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28280 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28281 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28282 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28283 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28284 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28285 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28286 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28287 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28288 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28289 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28290 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28291 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28292 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28293 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28294 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28295 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28296 –

Poz. 3700

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28297 –

Poz. 3700,3701

3701
3701

UCHWAŁA NR 61/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w czĉści Uchwały Nr LIII/259/10 Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 21 października 2010 r. dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk (sprawozdawca), Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura,
Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z
art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

postanawia
stwierdzić nieważność Uchwały Nr LIII/259/10
Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października
2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w części tj. § 1 pkt 1 uchwały, z powodu naruszenia art. 217 Konstytucji RP i art. 7
ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z
2010 r, Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Uzasadnienie
Uchwała Nr LIII/259/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości wpłynęła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu
27 października 2010 roku i na podstawie 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, że Rada Gminy w § 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341

– 28298 –

pkt 1 uchwały dokonała zwolnienia od podatku
od nieruchomości budynki mieszkalne osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą.
Dokonując wskazania że budynki mieszkalne
maja stanowić własność osób fizycznych Rada
Gminy dokonała zwolnienia przedmiotowo–
podmiotowego. Dokonując tego rodzaju zwolnienia Rada Gminy naruszyła art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym, uprawnienie (kompetencję) do stanowienia kategorii podmiotów
zwolnionych od podatków posiada tylko ustawodawca. Kompetencji takiej nie posiada natomiast organ stanowiący gminy. Na gruncie
art. 217 Konstytucji RP jak również art. 7 ust 3

Poz. 3701,3702

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada
gminy może wprowadzić jedynie zwolnienia
przedmiotowe.
Stanowisko o niedopuszczalności stanowienia
przez rady gmin zwolnień o charakterze podmiotowo – przedmiotowym zostało wyrażone w
orzeczeniach sądów administracyjnych w tym
zakresie m.in. w wyroku NSA z dnia 14.08.2007r,
II FSK 910/06, wyroku WSA w Warszawie z dnia
23.04.2008 r., III SA /Wa 441/08, wyroku WSA w
Gorzowie Wlkp. z dnia 30.06.2010 Nr I SA/Go
472/10.
Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekło
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
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa

3701

3702
3702

UCHWAŁA NR 62/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LIII/266/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia
21 października 2010r, dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: - Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk (sprawozdawca), Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura,
Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas.
na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) i art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w wyniku badania
Uchwały Nr LIII/266/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r, w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków

postanawia
stwierdzić nieważność Uchwały Nr LIII/266/10
Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października
2010r, w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków w części;
- § 2 ust 2 pkt 2 lub archeologicznych
- § 2 ust 2 pkt 16,
- § 8 ust 1 pkt 8,
z powodu naruszenia art. 77 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn.
zm.) oraz brak podstaw prawnych do wskazania
że w umowie powinno zostać zawarte pouczenie
że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem beneficjent na 3 kolejne
lata traci prawo do otrzymania dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341
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Poz. 3702

Uzasadnienie
Uchwała Uchwała Nr LIII/266/10 Rady Gminy w
Obrazowie z dnia 21 października 2010r, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół
Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 29 października 2010 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r, o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) została objęta
postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego
stwierdzono, że Rada Gminy w Obrazowie w § 2
ust 2 pkt 2 badanej uchwały wskazała że z budżetu gminy Obrazów dotacja na prace lub roboty
budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych, co narusza uregulowania zawarte w
art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, który wskazuje katalog zamknięty
nakładów koniecznych na jakie może być przeznaczona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Ustawa z dnia
22 maja 2009 r., o zmianie ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 97
poz. 804) nadała nowe brzmienie art. 77 pkt 2
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wyłączając z zakresu nakładów koniecznych
na które może być udzielana dotacja nakłady na
badania archeologiczne. Ustawa w/w wprowadziła również do ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami art. 82 a i b, które regulują
zasady uzyskania dotacji na prace archeologiczne, które mają być udzielane przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków z
22 maja 2009r. została ogłoszona 23 czerwca
2009 roku i zgodnie z zapisem art. 2 tej ustawy

weszła w życie 30 dni od daty ogłoszenia tj.
23 lipca 2009 roku.
Z uwagi na fakt że art. 77 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami stanowi katalog zamknięty nakładów koniecznych na jakie
może być przeznaczona dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie może on
być rozszerzany o inne nakłady konieczne. Rada
Gminy w Obrazowie dokonując zapisu § 2 ust 2
pkt 16 zgodnie z którym dotacja może być przeznaczona również na remont i renowację organów rozszerzyła katalog zadań i naruszyła uregulowania zawarte w art. 77 ustawy.
W zakresie regulacji zawartej w § 8 ust 1 pkt 8
badanej uchwały, w którym Rada Gminy wskazała że elementem obligatoryjnym umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Obrazów a beneficjentem jest „pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem – na mocy art. 145 ust 6 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
– beneficjent traci prawo otrzymywania dotacji
przez kolejne 3 lata licząc od dnia stwierdzenia
wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem”, Kolegium uznało, że obecnie brak jest
podstaw prawnych do dokonywania przez organ
stanowiący j.s.t. takich zapisów w uchwale w
sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków. Wskazana jako
podstawa prawna do dokonania tego zapisu
ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku straciła moc w zakresie dotyczącym
omawianego zagadnienia, a uregulowania zawarte w art. 145 ust 6 tej ustawy nie mają odpowiednika w ustawie o finansach publicznych z
dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło
jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie
30 dni od dnia doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa

3702

– 28300 –

• 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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