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UCHWAŁA NR LIV/85/2010
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bodzechów lub jej
jednostkom podległym
Na podstawie art.59 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41
ust. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Uchwała okreņla szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należnoņci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Bodzechów lub jej jednostkom podległym, zwanych dalej „ulgami”, a także warunki
dopuszczalnoņci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28615 –

publiczną oraz osoby uprawnione do udzielania
tych ulg.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa, bez bliższego okreņlenia o „dłużniku”, należy przez to
rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowoņci prawnej.
§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należnoņci pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Bodzechów
mogą być w całoņci lub w częņci umarzane,
odraczane lub rozkładane na raty na wniosek
dłużnika.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególnoņci:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;
2) kwotę zadłużenia w podziale na należnoņć
główną i odsetki
3) informacje o:
a) sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika
oraz – w przypadkach dłużnika będącego
osobą fizyczną – informacje o źródłach
wysokoņci dochodów dłużnika oraz osób
prowadzących z nim wspólnie gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu;
b) istniejących zobowiązaniach dłużnika, w
tym zobowiązaniach wobec Gminy Bodzechów i jej jednostek podległych;
c) przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu płatnoņci całoņci lub
częņci należnoņci lub rozłożenia spłaty całoņci lub częņci należnoņci na raty;
d) proponowane warunki i terminy spłaty
oraz źródła pokrycia zadłużenia;
4) dokumenty potwierdzające informacje, o
których mowa w pkt 3.
3. Jeżeli wniosek o udzielenie ulgi pochodzi od przedsiębiorcy, należy do niego dołączyć
wszystkie zaņwiadczenia o pomocy de minimis
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
albo oņwiadczeń o wielkoņci pomocy de minimis
otrzymanej w tym zakresie, albo oņwiadczeń o
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
informacje niezbędne do udzielenia pomocy de
minimis, o których mowa w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. Nr 53, poz.311).

Poz. 3771

4. Jeżeli wniosek o udzielenie ulgi pochodzi od przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, należy do niego dołączyć wszystkie zaņwiadczenia o
pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w
którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oņwiadczeń o wielkoņci pomocy de minimis otrzymanej w tym zakresie, albo oņwiadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz, informacje niezbędne
do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r.
w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis rolnictwie i
rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz.810)
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Bodzechów może żądać od
dłużnika uzupełnienia wniosku o dodatkowe
inne niż okreņlone w ust. 2 i 3, informacje lub
dokumenty, jakie okażą się niezbędne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi.
6. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o
których mowa w ust. 2-3 dłużnik wzywany jest
pisemnie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia zawiadamia się dłużnika na piņmie.
7. W przypadku gdy należnoņć Gminy
przypada od dwóch lub więcej dłużników, wniosek powinien być podpisany przez wszystkich
dłużników i obejmować informacje i dokumenty
okreņlone w ustępach poprzedzających, dotyczących sytuacji każdego z nich z osobna.
§ 3.1. Ulgi, o których mowa w § 2 udzielane są przez Wójta Gminy Bodzechów w formie
zarządzenia. Zarządzenie doręcza się dłużnikowi,
który potwierdza jego odbiór.
2. W przypadku gdy zachodzą przesłanki
do umorzenia należnoņci, umorzenie to obejmuje również odsetki za zwłokę naliczone od należnoņci głównej oraz poniesione koszty jej dochodzenia. Jeżeli umorzenie dotyczy częņci należnoņci głównej w odpowiednim stosunku do tej
należnoņci podlegają umorzeniu odsetki.
3. Ulgi w postaci odroczenia terminu spłaty całoņci lub częņci należnoņci albo rozłożenia
spłaty całoņci lub częņci na raty udzielone są z
zastrzeżeniem, że dłużnik dotrzyma warunków,
na jakich ulga zostaje udzielona. Niedotrzymanie
jakiegokolwiek warunku powoduje utratę mocy
zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 a udzieloną
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ulgę traktuje się jako nieistniejącą, z zastrzeżeniem ust. 4. Wierzytelnoņć pozostała do zapłaty
staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi.
4. Skutek w postaci utraty mocy zarządzenia o udzieleniu ulgi nie dotyczy przypadków,
gdy niedotrzymanie przez dłużnika warunków
udzielenia ulgi jest spowodowane nadzwyczajnymi, niezależnymi od niego okolicznoņciami.
W takim przypadku Wójt w drodze zarządzenia
rozstrzyga, na uzasadniony i odpowiednio udokumentowany wniosek dłużnika, o utrzymaniu w
mocy warunków udzielenia ulgi lub – jeņli okolicznoņci sprawy tego wymagają - o zmianie tych
warunków.
5. W przypadku, gdy należnoņć Gminy
przypada od dwóch lub więcej dłużników wniosek, o którym mowa w ust. 4 zdanie drugie, powinien pochodzić od wszystkich dłużników, a
przesłanki uzasadniające utrzymanie w mocy lub
zmianę warunków udzielonej ulgi powinny zachodzić po stronie wszystkich dłużników.
§ 4.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należnoņci pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostkom podległym Gminie Bodzechów mogą być w całoņci
lub w częņci umarzane albo ich spłata może być
odraczana lub rozkładana na raty, na wniosek
dłużnika.
2. Do wniosku dłużnika o udzielenie ulgi
stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2-6.
3. Ulgi, o których mowa w ust. 1 udzielane
są przez kierownika jednostki.
4. Do udzielania ulg przez kierownika jednostki podległej przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Kierownicy jednostek podległych zobowiązani są do:
1) prowadzenia wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowoņci prawnej, którym
udzielono ulgi stanowiącej pomoc publiczną.
2) przedstawiania Wójtowi Gminy wykazu o
którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni po
zakończeniu roku kalendarzowego bądź informacji o nieudzieleniu ulg stanowiących
pomoc publiczną.
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§ 6.1. Należnoņci, o których mowa w § 2
ust. 1 i § 4 ust. 1 mogą być z urzędu umarzane w
całoņci, w przypadku wystąpienia następujących
okolicznoņci:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartoņć nie przekracza kwoty
6.000 zł;
2) osoba prawna - została wykreņlona z właņciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należnoņć, a odpowiedzialnoņć z
tytułu należnoņci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należnoņci lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoņci prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. W przypadku gdy należnoņć Gminy lub
jej podległych jednostek przypada na dwóch lub
więcej dłużników, należnoņci, o których mowa w
ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. O umorzeniu należnoņci z urzędu rozstrzyga – zgodnie z właņciwoņcią okreņloną w
§ 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 - Wójt Gminy lub kierownik
właņciwej jednostki podległej Gminie. Zarządzenie o umorzeniu należnoņci wymaga pisemnego
uzasadnienia.
§ 7.1. Ulgi w spłacie należnoņci pieniężnych
przypadających
od
przedsiębiorców
stanowiące pomoc publiczną, są pomocą
de minimis, o której mowa w rozporządzeniu
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z dnia 28 grudnia 2006r.) z wyłączeniem przypadków okreņlonych w § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 niniejszej uchwały.
2. Ulgi w spłacie należnoņci pieniężnych
przypadających od podmiotów prowadzących
działalnoņć związaną z produkcją podstawową
produktów rolnych stanowiące pomoc publiczną, są pomocą de minimis, o której mowa w
rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia
20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
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Traktatu WE do pomocy de minimis w sektorze
rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 337 z dnia 21grudnia
2007r.)
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§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/28/2006
Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 czerwca 2006
roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należnoņci pieniężnych Gminy Bodzechów oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów
ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.

3. Ulgi w spłacie należnoņci pieniężnych
przypadających od podmiotów prowadzących
działalnoņć związaną z produkcja podstawową w
zakresie rybołówstwa stanowiące pomoc publiczną, są pomocą de minimis o której mowa w
Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia
24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w
ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z dnia 25 lipca
2007r.)

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysława Ćwik
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UCHWAŁA NR LIV/92/2010
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.
zmianami/ oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych wg wyszczególnienia:
1. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień /umów/ między
jednostkami samorządu terytorialnego o
kwotę 30.000 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych wg wyszczególnienia:
1. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie praz remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeka-

zane jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych o kwotę 30.000 zł.
§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. W związku z § 1-2 niniejszej uchwały
zmianie ulegają załączniki Nr 7 i 11 do uchwały
budżetowej, poņwięcone dochodom i wydatkom
związanym z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacjom
celowym. Otrzymują one brzmienie zgodne z
załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysława Ćwik
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LIV/92/2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LIV/92/2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LIV/92/2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 10 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR III/7/10
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 15 grudnia 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
(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 w Dwikozach uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/172/09 Rady
Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2009 r. w
sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego i dotyczy podatków obowiązujących od dnia 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 ņredniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010 r. (Mon. Pol. Nr 76 poz. 960 z
2010 r.) z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 36,00 zł
za 1 q.

Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach:
Józef Skobel
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UCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 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.) 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 i
Nr 96, poz. 620 z późn. zm.) Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:
§ 1.1. Okreņla się następujące stawki podatku od nieruchomoņci obowiązujące na terenie Gminy Dwikozy
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł
od 1 ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,21 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich częņci:
a) mieszkalnych – 0,35 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich częņci zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej – 20,00 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od
1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej w zakresie udzielania
ņwiadczeń zdrowotnych, zajętych przez
podmioty udzielające tych ņwiadczeń
– 4,27 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
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e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 3,60 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2 % ich wartoņci okreņlonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Poz. 3774,3775

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego i dotyczy podatków obowiązujących od dnia 1 stycznia
2011 r.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLI/173/09
Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2009
roku sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.

Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach:
Józef Skobel
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UCHWAŁA NR III/9/10
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 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.) w związku z 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 i Nr 96, poz. 620) Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:
§ 1. Okreņla się wysokoņć rocznych stawek
podatku od ņrodków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
29

18
29

12
18
29

18
29

12
18
29

18
29

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
550,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
590,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 830,00 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
zależnoņci od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek okreņlonych w poniżej tabeli:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1 670,00
2 020,00
2 020,00
Trzy osie
1 820,00
2 170,00
2 170,00
Cztery osie i więcej
1 870,00
2 220,00
2 220,00

3. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 920,00 zł

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
4
1 720,00
2 070,00
2 070,00
1 870,00
2 220,00
2 220,00
1 920,00
2 423,00
2 680,00

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
1 170,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 220,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podat-
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kach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależnoņci od liczby
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
31
36
40

18
31
36
40

12
36

36

12
36

36

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1 670,00
1 670,00
1 670,00
2 020,00
2 270,00
Trzy osie
2 070,00
2 430,00
Cztery osie i więcej
2 120,00
2 430,00

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Mniej niż

1

2

12
18
36

18
36

12
18
36

18
36

12
36

36

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
4
1 820,00
2 109,00
2 160,00
2 160,00
2 160,00
2 168,00
2 725,00
2 190,00
2 664,00

kalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
według stawek okreņlonych w poniższej
tabeli:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Jedna oś
720,00
870,00
1 220,00
Dwie osie
770,00
970,00
1 270,00
Trzy osie i więcej
1 020,00
1 320,00

7. od autobusów w zależnoņci od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 920,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 890,00 zł
§ 2. Zwalnia się z podatku od ņrodków
transportowych pojazdy stanowiące własnoņć
jednostek organizacyjnych Gminy Dwikozy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/56/07 Rady
Gminy w Dwikozach z dnia 30 listopada 2007
roku w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek
podatku od ņrodków transportowych.
3775

osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
zawieszenia według stawek okreņlonych w
poniższej tabeli:
Stawka podatku (w złotych)

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 działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton 720,00 zł
6. od przyczep i naczep, o których mowa w
art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lo-

Nie mniej niż

Poz. 3775

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
4
820,00
1 238,00
1 650,00
870,00
1 420,00
1 820,00
1 470,00
1 870,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego i dotyczy podatków obowiązujących od dnia 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach:
Józef Skobel
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UCHWAŁA NR III/10/10
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek
opłaty targowej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 i Nr 96 poz. 620 z późn. zm.) Rada
Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Dwikozy od
każdego handlującego w wysokoņci:
1) Za sprzedaż z ręki, z koszy - 1 zł
2) Za sprzedaż z samochodu, furmanek - 7 zł
3) Za sprzedaż ze stoisk od 1 m² zajmowanej
powierzchni - 1 zł
2. Wysokoņć dziennej opłaty targowej nie
może przekroczyć kwoty 699,27 zł.
3. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty
targowej powstaje z chwilą przystąpienia do
wykonywania sprzedaży na targowisku.
4. Targowiskiem w rozumieniu ustawy są
wszelkie miejsca, w których prowadzony jest
handel, a także targowiska pod dachem oraz
hale używane do targów, aukcji i wystaw.
§ 2. Opłatę targową pobiera się według
stawek okreņlonych w § 1 niniejszej uchwały od
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowoņci
prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 3.1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci – pracownicy Urzędu Gminy zatrudnieni w
Referacie Finansowym mający w zakresie czynnoņci wykonywanie zadań okreņlonych dla organu podatkowego w ramach obowiązków służbowych, a mianowicie Pani Joanna Papka i Pani
Monika Bryła.
3. Poboru opłaty targowej dokonuje się na
drukach stosowanych do przyjmowania wpłat
gotówkowych w jednostkach własnych lub na
drukach kwitariuszy przychodowych K-103.
4. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci przekazują na rachunek bankowy Urzędu
Gminy w Dwikozach lub wpłacają do kasy Urzędu
Gminy w Dwikozach, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/174/09 Rady
Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2009 roku
w sprawie okreņlenia zasad ustalania i poboru
oraz terminu płatnoņci i wysokoņci stawek opłaty
targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego i dotyczy podatków obowiązujących od dnia 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach:
Józef Skobel
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UCHWAŁA NR I/5/10
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 2 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę nr XLVII/222/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków 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 (t.j. 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) (t.j. Dz. U. z 2010 r.
nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Gnojno
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zmienia się zapis § 1 pkt 2 i 3 uchwały
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, które otrzymują
brzmienie:
„2) Zwalnia się od podatku od nieruchomoņci
budynki, budowle lub ich częņci wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ņcieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ņcieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze
zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami przeznaczonymi wyłącznie do realizacji zadań wynikających z
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.
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art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)
„3) Zwalnia się od podatku od nieruchomoņci
budynki lub ich częņci wykorzystywane na
potrzeby działalnoņci kulturalnej prowadzonej w formie bibliotek, o których mowa w art. 4
ust. 1 ustawy dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalnoņci
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123
ze zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi
budynkami a także budynki lub ich częņci
wykorzystywane na cele związane z pomocą
społeczną realizowane na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.)
wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami.”
2. Zmienia się zapis § 2 pkt 1 uchwały
Nr XLVII/222/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10
listopada 2010 r. który otrzymuje brzmienie:
„1) Zwalnia się od podatku od ņrodków transportowych ņrodki transportowe przeznaczone wyłącznie do realizacji zadań wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.);”
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.
§ 3. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Terlecki
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Poz. 3778,3779

3778
3778

UCHWAŁA NR II/12/2010
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 14 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku 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.) 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:

nia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
dokonuje się zmiany w ten sposób, że skreņla się
dotychczasową treņć, która po zmianie otrzymuje brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej w zakresie udzielania
ņwiadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń – 4,27 zł od
1 m powierzchni użytkowej”.

§ 1. W § 1 pkt 2 lit. „d” uchwały
Nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy Łopuszno
z dnia 9 listopada 2010 roku, w sprawie okreņle-

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

1)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego, nie wczeņniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Danuta Łukasik

3778

3779
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UCHWAŁA NR II/13/2010
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 14 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr III/18/2002 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40,
ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami oraz 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.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany zapisu w załączniku Nr 1 do uchwały – informacja na podatek
od nieruchomoņci (IN-1), w częņci D2 pkt 4 w ten
sposób, że skreņla się dotychczasową treņć, która po zmianie otrzymuje brzmienie: „związanych
z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej w
zakresie udzielania ņwiadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń”.
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§ 2. Pozostała treņć załącznika pozostaje
bez zmian.

Poz. 3779,3780,3781

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego, nie wczeņniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Danuta Łukasik

3779
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UCHWAŁA NR II/14/2010
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 14 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/144/2005 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40,
ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz 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.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:

zajętych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń”.

§ 1. Dokonuje się zmiany zapisu w załączniku Nr 1 do uchwały – informacja na podatek
od nieruchomoņci (DN-1), w częņci D2 pkt 4 w
ten sposób, że skreņla się dotychczasową treņć,
która po zmianie otrzymuje brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej
w zakresie udzielania ņwiadczeń zdrowotnych,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego, nie wczeņniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.

§ 2. Pozostała treņć załącznika pozostaje
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Danuta Łukasik

3780
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UCHWAŁA NR III/18/10
RADY GMINY STOPNICA
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały 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:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIX /53/10 Rady
Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
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wymiaru podatku rolnego na 2011 r. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 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 ņredniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010r z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty
30,00 zł za 1 q.”

Poz. 3781,3782

wymiaru podatku rolnego na 2011 r. nie ulega
zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2011r.

§ 2. Pozostała treņć Uchwały Nr XXXIX/53/10
Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów

Przewodnicząca Rady Gminy:
Danuta Szczepanik
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UCHWAŁA NR III/19/10
RADY GMINY STOPNICA
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX /54/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010r. 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)
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613;
Nr 96, poz. 620) Rada Gminy 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. W uchwale Nr XXXIX / 54/10 Rady
Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci oraz zwolnień w tym podatku na
2011r. § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1.1. Okreņla się następujące stawki podatku od nieruchomoņci:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków od 1 m² powierzchni 0,65 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 działalnoņci pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m² powierzchni
0,06 zł
2) od budynków lub ich częņci:
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,35 zł
b) związanych z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich częņci zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej od 1 m²
powierzchni użytkowej 15,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m²
powierzchni użytkowej 9,82 zł
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d) związanych z prowadzeniem działalnoņci
gospodarczej w zakresie udzielania
ņwiadczeń zdrowotnych, zajętych przez
podmioty udzielające tych ņwiadczeń od
1 m² powierzchni użytkowej 3,50 zł
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci 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
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomoņci budynki mieszkalne lub ich częņci poniżej
4000,00 m² powierzchni użytkowej.”

Poz. 3782,3783

§ 2. Pozostała treņć Uchwały
54/10 Rady Gminy Stopnica z dnia
2010 r. w sprawie wysokoņci stawek
nieruchomoņci oraz zwolnień w tym
2011 r. nie ulega zmianie.

Nr XXXIX/
9 listopada
podatku od
podatku na

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2011r.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Danuta Szczepanik

3782
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UCHWAŁA NR III/20/10
RADY GMINY STOPNICA
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały 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) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.
620 ) Rada Gminy 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. W Uchwale Nr XXXIX/55/10 Rady
Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na 2011r. „§ 1 otrzymuje
brzmienie:
§1
Okreņla się wysokoņć stawek podatku od
ņrodków transportowych
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
450,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie
500,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 550,00 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 zależnoņci od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek
okreņlonych 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 1050,00 zł
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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 zależnoņci od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
zawieszenia według stawek okreņlonych 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 działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
- od 7 ton i poniżej 12 ton 550,00 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
działalnoņcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
według stawek okreņlonych w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, w zależnoņci od liczby miejsc
do siedzenia:

Poz. 3783

a) mniej niż 30 miejsc 1250,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1550,00 zł”
§ 2. W Uchwale Nr XXXIX/55/10 Rady
Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreņlenia stawek podatku od ņrodków
transportowych na 2011 r. załączniki Nr 1, 2, 3
otrzymują brzmienie okreņlone załącznikami
Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Pozostała treņć Uchwały Nr XXXIX
/55/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreņlenia stawek podatku od
ņrodków transportowych na 2011 r. nie ulega
zmianie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2011r.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Danuta Szczepanik
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Poz. 3783

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/20/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 14 grudnia 2010 r.
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Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28636 –

Poz. 3783

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/20/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28637 –

Poz. 3783,3784

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/20/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 14 grudnia 2010 r.

3783

3784
3784

UCHWAŁA NR XXXVII/208/2010
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm./ oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy
Wilczyce postanawia:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdziale 01095 Pozostała działalnoņć, § 2717
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących o
kwotę 71 329 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347
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2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu
Gminy w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 Centra kultury
i sztuki, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 120 000 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu
Gminy w dziale 801 Oņwiata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu
Gminy w dziale 801 Oņwiata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (SP Daromin),
4270 Zakup usług remontowych o kwotę 16 000 zł
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu
Gminy w dziale 801 Oņwiata i wychowanie, rozdziale 80148 Stołówki szkolne, § 4300 Zakup
usług pozostałych o kwotę 2 000 zł
6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu
Gminy w dziale 801 Oņwiata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych /Prz. Radoszki/ o kwotę 2 000 zł
7. Zwiększa się plan wydatków budżetu
Gminy w dziale 801 Oņwiata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe /SP Wilczyce
48 000 zł, SP Daromin 52000 zł, SP Radoszki
33 000 zł/, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 133 000 zł
8. Zwiększa się plan wydatków budżetu
Gminy w dziale 801 Oņwiata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja, § 4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników o kwotę 51 000 zł
9. Zwiększa się plan wydatków budżetu
Gminy w dziale 801 Oņwiata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych /Prz. Radoszki/ o kwotę 6929 zł
10. Zwiększa się plan wydatków budżetu
Gminy w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla
uczniów, § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę
3400 zł
11. Zwiększa się plan wydatków w dziale
757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702
Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek oraz
innych instrumentów finansowych, związanych z
obsługą długu krajowego o kwotę 42 000 zł

Poz. 3784

12. Zwiększa się plan wydatków dziale 852
Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Oņrodki pomocy społecznej,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o
kwotę 2 000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł
§ 2.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego, § 2750
Ņrodki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę
130065 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu
Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem, rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku
od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0310 Podatek od nieruchomoņci o kwotę 90000 zł
3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu
Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0320 Podatek rolny o
kwotę 40 065 zł
§ 3. W Uchwale Nr XXX / 171 / 2009 Rady
Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2009 r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na
2010 rok:
1) załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010”
otrzymuje brzmienie okreņlone w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie okreņlone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 4 a „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje
brzmienie okreņlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

Poz. 3784

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Sałata
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/208/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 listopada 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28640 –

Poz. 3784

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/208/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 listopada 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28641 –

Poz. 3784

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII/208/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 listopada 2010 r.
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

3784

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28642 –

Poz. 3785
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UCHWAŁA NR XLVI/282/ 2010
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) RADA
GMINY W WISLICY uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę 822 317 zł W tym
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 804 992 zł. Rozdział
75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej
804 992 zł § 2750 – ņrodki na uzupełnienie dochodów 804 992 zł
851 – OCHRONA ZDROWIA 17 325 zł. Rozdział
85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 17 325 zł
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie 17 325 zł lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o
kwotę 763 162 zł W tym:
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 390 zł.
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi, 25 390 zł § 4300 – zakup usług
pozostalych 17 100 zł § 4430 – różne opłaty i
składki 8 044 zł § 6059 – wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 246 zł – współfinansowani programów i projektów realizowanych ze
ņrodków funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójnoņci oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
600 – TRANSPORT I ŁACZNOŅĆ 439 870 zł.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
420 870 zł § 4270 – zakup usług remontowych
320 000 zł § 4300 – zakup usług pozostałych
59 113 zł § 4430 – Różne opłaty i składki 3 887 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 870 zł Rozdział60078 – Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych 15 000 zł § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
15 000 zł Rozdział 60095 – Pozostała działalnoņć
4 000 zł § 4270 – zakup usług remontowych
4 000 zł
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 850 zł.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 2 850 zł § 4300 – zakup usług pozostałych 2 850 zł

710 – ALNOŅĆ USŁUGOWA 1 273 zł. Rozdział
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 1 273 zł § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe
1 273 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 000 zł.
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin 40 000 zł § 4210
– zakup materiałów i wyposażenia 30 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych 10 000 zł Rozdział 75095 – Pozostała działalnoņć 7 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych 7 000 zł
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 14 254 zł. Rozdział
75412 – Ochotnicze straże pożarne 14 254 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
1 000 zł § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe
3 000 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 8 954 zł § 4260 – zakup energii 300 zł § 4300
– zakup usług pozostałych 1 000 zł
756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
10 000 zł. Rozdział 75647 – Pobór podatków,
opłat i niepodatkowych należnoņci 10 000 zł budżetowych § 4100 – wynagrodzenia agencyjno–
prowizyjne 10 000 zł
801 – OŅWIATA I WYCHOWANIE 120 000 zł.
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 100 000 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
80 000 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł Rozdział 80110 – Gimnazja 20 000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł
851 – OCHRONA ZDROWIA 17 325 zł. Rozdział
85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 17 325 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 325 zł
854 – OPIEKA EDUKACYJNO WYCHOWAWCZA
12 500 zł. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla
uczniów 12 500 zł § 3260 – Inne formy pomocy
dla uczniów 12 500 zł
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŅRODOWISKA 30 000 zł. Rozdział – 90015
– Oņwietlenie ulic 30 000 zł § 4260 – zakup energii 30 000 zł
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 42 700 zł. Rozdział 92109 – Domy i
oņrodki kultury, ņwietlice i kluby 42 700 zł § 4279

Dziennik Urzędowy
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– zakup usług remontowych – współfinansowanie 42 700 zł programów i projektów realizowanych ze ņrodków z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójnoņci oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o
kwotę 60 198 zł W tym:
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 173 zł. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 173 zł § 6057 – wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 173 zł - pozostałe
851– OCHRONA ZDROWIA 17 325 zł. Rozdział
85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 17 325 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 325 zł
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 42 700 zł. Rozdział 92109 – Domy i
oņrodki kultury, ņwietlice i kluby 42 700 zł § 4270
– zakup usług remontowych 42 700 zł

4.

5.

5.

Poz. 3785

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej
uchwały
Załącznik „wydatki majątkowe na programy i
projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
źródeł
zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 b do niniejszej
uchwały
Załącznik „wydatki na programy i projekty
realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 10 pkt 1,i 4 otrzymuje brzmienie:
1) sfinansowanie przejņciowego deficytu
budżetu w kwocie 2 627 285 zł w tym :
kredyty pożyczki i papiery wartoņciowe
zaciągane emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójnoņci Unii europejskiej w kwocie
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze ņrodków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
.§ 11 pkt 1, i pkt 4 otrzymuje brzmienie:
1) sfinansowanie przejņciowego deficytu
budżetu w kwocie 2 627 285 zł w tym:
kredyty pożyczki i papiery wartoņciowe
zaciągane emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoņci Unii europejskiej w kwocie 1 553 403 zł
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze ņrodków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
673 882 zł

§ 4. Zmniejsza się dochody budżetowe o
kwotę 119 353 zł W tym :
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 119 353 zł.
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociagowa i
sanitacyjna wsi 119 353 zł § 0970 – wpływy z
różnych rozliczeń 119 180 zł § 6207 - Dotacje
celowe w ramach programów finansowanych
173 zł z udziałem ņrodków europejskich oraz
ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach
budżetu ņrodków europejskich – pozostałe

6.

§
5.
W
uchwale
Rady
Gminy
Nr XXXVIII/232/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w
sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się
następujące zmiany:
1. Załącznik „wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały
2. Załącznik „zadania inwestycyjne roczne w
2010 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały
3. Załącznik „Wydatki bieżące na programy i
projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
źródeł
zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok otrzymuje brzmienie

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Wiņlicy:
Stanisław Borzęcki

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347
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Poz. 3785

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/282/ 2010
Rady Gminy w Wiņlicy
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28645 –

Poz. 3785

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28646 –

Poz. 3785

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/282/ 2010
Rady Gminy w Wiņlicy
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28647 –

Poz. 3785

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28648 –

Poz. 3785

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28649 –

Poz. 3785

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI/282/ 2010
Rady Gminy w Wiņlicy
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28650 –

Poz. 3785

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVI/282/ 2010
Rady Gminy w Wiņlicy
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28651 –

Poz. 3785

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28652 –

Poz. 3785

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVI/282/ 2010
Rady Gminy w Wiņlicy
z dnia 10 listopada 2010 r.

3785

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28653 –

Poz. 3786
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UCHWAŁA NR XLVI/283/2010
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.) Rada Gminy w Wiņlicy uchwala co następuje:
§ 1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na
terenie Gminy Wiņlica, są projekty:
1. aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalnoņci statutowej organizacji
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalnoņć pożytku publicznego
2. program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnoņć pożytku publicznego
§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1
mogą być przeprowadzone w formie:
1. spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Wiņlica działalnoņć
pożytku publicznego;
2. badania opinii przedstawicieli organizacji
działających na terenie Gminy Wiņlica, poprzez pisemne bądź za poņrednictwem poczty elektronicznej poinformowanie organizacji
o prowadzonych konsultacjach;
3. umieszczanie na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Wiņlicy projektu uchwały wraz z

wzorem formularza zgłaszania opinii, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie wskazanej w § 2 pkt. 1 Wójt Gminy Wiņlica zawiadamia organizacje pożytku publicznego o miejscu, terminie i czasie spotkania
na piņmie, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. Do zaproszenia załącza się projekt aktu będącego przedmiotem konsultacji.
§ 4. Uwagi i opinie w trybie opisanym w
§ 2 pkt. 2 i 3, mogą być zgłaszane na formularzu
zgłaszania opinii pisemnie lub za poņrednictwem
poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia
ukazania się projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wiņlicy bądź otrzymania
informacji o prowadzonych konsultacjach.
§ 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
§ 6. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Wiņlicy.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiņlica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Wiņlicy:
Stanisław Borzęcki
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Załącznik Nr 1
do uchwały nr XLVI/283/2010
Rady Gminy w Wiņlicy
z dnia 10 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/284/2010
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych
gminy na 2011 r.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada
Gminy w Wiņlicy uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program współpracy
Gminy Wiņlica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-

noņć pożytku publicznego w zakresie realizacji
zadań publicznych na 2011 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Wiņlicy:
Stanisław Borzęcki
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Załącznik do uchwały nr XLVI/284/2010
Rady Gminy w Wiņlicy
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XLVI/177/2010
RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm./ oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalnoņci pożytku publicznego i o
wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./
po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy Rada Gminy w Wojciechowicach uchwala co następuje:

mi Prowadzącymi Działalnoņć Pożytku Publicznego Na 2011 Rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. Przyjmuje się do do realizacji „Program Współpracy Gminy Wojciechowice Z Organizacjami Pozarządowym I Innymi Podmiota-

Przewodniczący Rady:
Józef Sobieraj

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego
i wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347
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Załącznik do uchwały nr XLVI/177/2010
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
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Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28667 –

Poz. 3788

Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR 69/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLVI/375/10 Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od tego podatku
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna
Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki
(sprawozdawca), 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 nieważnoņć uchwały Nr XLVI/375/10
Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada
2010 r. w sprawie wysokoņci stawek podatku od
nieruchomoņci oraz zwolnień od tego podatku w
częņci tj. § 2 pkt 1 i pkt 6 i 7 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 XLVI/375/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia10 listopada 2010 r. w sprawie wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci oraz
zwolnień od tego podatku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 16
listopada 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 § 2 pkt 1
uchwały dokonała zwolnienia od podatku od nieruchomoņci budynki mieszkalne będące w po-

siadaniu osób fizycznych o powierzchni nie przekraczającej 300 m2 z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej. Dokonując
wskazania że budynki mieszkalne mają pozostawać w posiadaniu osób fizycznych Rada Gminy
dokonała zwolnienia przedmiotowo – podmiotowego.
Podobnie zwolnienia przedmiotowo - podmiotowe zostały okreņlone w pkt 6 i 7 badanej
uchwały. W § 2 pkt 6 rada gminy zwolniła bowiem z podatku od nieruchomoņci budynki i
grunty stanowiące własnoņć gminy lub pozostające w trwałym zarządzie gminnych jednostek
organizacyjnych, za wyjątkiem budynków i ich

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347
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częņci oraz gruntów będących w posiadaniu
osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowoņci
prawnej oraz gruntów oddanych w użytkowanie
wieczyste. Natomiast w § 2 pkt 7 dokonano
zwolnienia budynków i nieruchomoņci zajętych
na cele ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego przez organy państwowe do tego powołane za wyjątkiem gruntów i budynków zajętych pod działalnoņć gospodarczą. Podmiotem
wskazanym w tym zapisie są organy państwowe.
Dokonując tego rodzaju zwolnień podatkowych
Rada Gminy w Pawłowie naruszyła art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym, uprawnienie
(kompetencję) do stanowienia kategorii podmiotów zwolnionych od podatków posiada tylko
ustawodawca. Kompetencji takiej nie posiada

Poz. 3789,3790

natomiast organ stanowiący gminy. Na gruncie
art. 217 Konstytucji RP jak również art. 7 ust 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada
gminy może wprowadzić jedynie zwolnienia
przedmiotowe.
Stanowisko o niedopuszczalnoņci 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 poņrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa

3789
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UCHWAŁA NR 71/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIIII/219/10 Rady Gminy Krasocin z dnia
28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
i zwolnień od tego podatku
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw
(sprawozdawca), Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona
Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura,
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.) w wyniku
badania uchwały Nr XLIII/219/10 Rady Gminy
Krasocin z dnia 28 października 2010 r. w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od

nieruchomoņci na 2011 r. i zwolnień od tego
podatku
postanawia
stwierdzić nieważnoņć uchwały Nr XLIII/219/10
Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października
2010 r. w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek
podatku od nieruchomoņci na 2011 r. i zwolnień
od tego podatku w częņci dotyczącej § 2 z powodu
naruszenia art. 217 Konstytucji RP i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z poźn. zm.).

Uzasadnienie
Uchwała Nr XLIII/219/10 Rady Gminy Krasocin
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na 2011 r. i zwolnień od tego podatku

wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w dniu 9 listopada 2010 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obra-
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chunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.
zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania wyżej wymienionej uchwały
stwierdzono, że Rada Gminy Krasocin działając
na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2010 r. Nr 95, poz. 613 z poźn. zm.) zwolniła z
podatku od nieruchomoņci w § 2 uchwały:
pkt 1) budynki mieszkalne lub ich częņci nie
związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej położonych na gruntach gospodarstw
rolnych i gruntach stanowiących własnoņć osób
fizycznych o powierzchni poniżej 1 ha,
pkt 2) budynki pozostałe lub ich częņci nie związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej
położonych na gruntach o powierzchni poniżej
1 ha stanowiących własnoņć osób fizycznych.
Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić
jedynie zwolnienia przedmiotowe. Analiza wyżej
wymienionych zapisów uchwały prowadzi do
wniosku, że Rada Gminy Krasocin dokonując
wskazania, że:
1) budynki mieszkalne lub ich częņci nie związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej położonych na gruntach gospodarstw
rolnych i gruntach stanowiących własnoņć
osób fizycznych o powierzchni poniżej 1 ha,
2) budynki pozostałe lub ich częņci nie związane
z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej
położonych na gruntach o powierzchni poniżej
1 ha stanowiących własnoņć osób fizycznych

Poz. 3790,3791

wykroczyła poza zakres wyżej wymienionego
przepisu i wprowadziła zwolnienia o charakterze
podmiotowo-przedmiotowym.
Wskazane w niniejszej uchwale zapisy naruszają
również art. 217 Konstytucji RP zgodnie z którym
kompetencję do stanowienia kategorii podmiotów zwolnionych od podatków posiada tylko
ustawodawca.
Jednoczeņnie Kolegium Izby wskazuje, że na
podstawie ustawy z dnia 24 wrzeņnia 2010 r. o
zmianie ustawy podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. Nr 225, poz. 1461) dokonano zmiany treņci art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku ten przepis
otrzymuje brzmienie „d) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej w zakresie
udzielania ņwiadczeń zdrowotnych, zajętych
przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
– 4,27 od 1 m 2 powierzchni użytkowej”.
W związku z tym Rada Gminy w Krasocinie powinna w tym zakresie uwzględnić powyższą
zmianę podejmując uchwałę okreņlającą stawki
podatku od nieruchomoņci.
Biorąc pod uwagę utrwaloną w tym zakresie
linię orzeczniczą wyrażoną między innymi w
wyroku NSA z dnia 14 sierpnia 2007 roku II FSK
910/06; wyroku WSA w Warszawie z dnia
23 kwietnia 2008 roku III SA/Wa 441/08; wyroku
WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
30 czerwca 2010 roku Nr I SA/Go 472/10 orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały przysługuje w terminie
30 dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za

poņrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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UCHWAŁA NR 72/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/220/10 Rady Gminy Krasocin z dnia
28 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej, zasad poboru, określania inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw
(sprawozdawca), Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona

Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura, Zbigniew Rękas
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku
art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
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(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w
wyniku badania uchwały Nr XLIII/220/10 Rady
Gminy Krasocin z dnia 28 października 2010 r. w
sprawie opłaty targowej, zasad poboru, okreņlania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w
2011 roku

Poz. 3791,3792

postanawia
stwierdzić
nieważnoņć
badanej
uchwały
Nr XLIII/109/07 Rady Gminy Krasocin z dnia
28 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej, zasad poboru, okreņlania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku w częņci dotyczącej § 6 z powodu naruszenia art. 217 Konstytucji RP i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Uzasadnienie
Uchwała Nr XLIII/220/10 Rady Gminy Krasocin
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty
targowej, zasad poboru, okreņlania inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku wpłynęła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
w dniu 9 listopada 2010 roku i została objęta
postępowaniem nadzorczym 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.).
W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium stwierdziło, że Rada Gminy Krasocin
działając na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) zwolniła w
§ 6 uchwały „z opłaty targowej sprzedaż produktów wytwarzanych przez rolników indywidualnych z terenu gminy”.
Zgodnie z art. 19 pkt 3 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić jedynie zwolnienia przedmiotowe. Analiza

wyżej wymienionych zapisów uchwały prowadzi
do wniosku, że Rada Gminy Krasocin dokonując
wskazania, że:
„Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż produktów wytwarzanych przez rolników indywidualnych z terenu gminy” wykroczyła poza zakres
wyżej wymienionego przepisu i wprowadziła
zwolnienie o charakterze podmiotowo-przedmiotowym. Wskazane w niniejszej uchwale zapisy naruszają również art. 217 Konstytucji RP
zgodnie z którym kompetencję do stanowienia
kategorii podmiotów zwolnionych od podatków
posiada tylko ustawodawca.
Biorąc pod uwagę utrwaloną w tym zakresie
linię orzeczniczą wyrażoną między innymi w
wyroku NSA z dnia 14 sierpnia 2007 roku II FSK
910/06; wyroku WSA w Warszawie z dnia
23 kwietnia 2008 roku III SA /Wa 441/08; wyroku
WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
30 czerwca 2010 roku Nr I SA/Go 472/10 orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-

nego w Kielcach za poņrednictwem Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 30
dni od daty doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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UCHWAŁA NR 74/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa
Członkowie: Stanisław Banasik - /sprawozdawca/,
Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona
Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura,
Zbigniew Rękas.

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm) w związku z
art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 159 z późn. zm)

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 347

– 28676 –

postanawia
stwierdzić nieważnoņć uchwały Nr XXXI/21/2010
Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 października
2010 r. w sprawie wysokoņci stawek podatku od
ņrodków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwol-
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nień w tym podatku w częņci tj. § 4 uchwały, z
powodu naruszenia art. 217 Konstytucji RP i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010 r,
Dz. U Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Uzasadnienie
W dniu 9 listopada 2010 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej wymieniona wyżej Uchwała Rady Gminy i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych.
W wyniku tych czynnoņci Kolegium stwierdziło,
że uchwała posiada wadę w zakresie istotnego
naruszenia prawa. Wyszczególniona uchwała
poza ustaleniem stawek podatku od ņrodków
transportowych w § 4 wprowadziła zwolnienie
od podatku ņrodki transportowe jednostek budżetowych i zakładów budżetowych będących w
posiadaniu Gminy Kluczewsko, z wyjątkiem
okreņlonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Tym samym Rada Gminy w Kluczewsku dokonała zwolnień o charakterze przedmiotowo-podmiotowym.

Zwolnienie podatkowe tego rodzaju narusza
art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym
uprawnienie do okreņlania podmiotów podatkowych może następować w drodze ustawy, a
więc decyzją sejmu, a nie organu stanowiącego
gminy. Na podstawie powyższego jak również
art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić jedynie
zwolnienia przedmiotowe.
Niedopuszczalnoņć stanowienia przez rady gmin
zwolnień o charakterze podmiotowo-przedmiotowym zostało także wyrażone w orzeczeniach
sądów administracyjnych m.in. w wyroku WSA
w Warszawie z dnia 23.04.2008 r. IIISA/Wa
441/08, WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
30.06.2010 Nr ISA/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
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Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach za poņrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Ņwiętokrzyskiego 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 Ņwiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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