DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 101
Część I

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2531 ─
2532 ─
2533 ─
2534 ─
2535 ─
2536 ─
2537 ─
2538 ─
2539 ─
2540 ─
2541 ─
2542 ─

2543 ─
2544 ─
2545 ─
2546 ─

w Dukli Nr XXIX/169/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Dukla dotyczących utworzenia Gminy Jaśliska…………………………………………………….

9210

w Jedliczu Nr XLIII/213/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej,
jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso…………………………………………

9211

w Jedliczu Nr XLIII/215/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Jedlicze IVa” w Mieście Jedlicze………………………………………………………

9212

w Rzeszowie Nr XLIII/699/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2009 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów………………

9214

w Rzeszowie Nr XLIII/700/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz
wzoru informacji o lasach…………………………………………………………………………………………………….

9214

w Rzeszowie Nr XLIII/701/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych……………………………………………………….

9221

w Rzeszowie Nr XLIII/702/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz
wzoru informacji o gruntach………………………………………………………………………………………………….

9232

w Rzeszowie Nr XLIII/703/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych………………………………………………………………………………………………………………..

9244

w Rzeszowie Nr XLIII/704/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od
opłaty od posiadania psów……………………………………………………………………………………………………

9247

w Rzeszowie Nr XLIII/705/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od
posiadania psów………………………………………………………………………………………………………………

9248

w Ulanowie Nr XXI/127/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę
do obliczania podatku rolnego na 2009 r……………………………………………………………………………………..

9248

w Ulanowie Nr XXI/128/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości,
podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2009 r..……………………………………………………………………………..

9249

w Ulanowie Nr XXI/129/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Ulanów na 2009 r………………………………………………………………………….

9249

w Ulanowie Nr XXI/130/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
na 2009 r………………………………………………………………………………………………………………………

9250

w Ulanowie Nr XXI/132/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie………………………………………………………….

9254

w Ulanowie Nr XXI/134/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVI/108/04 Rady
Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Ulanów……………………………..

9264

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9206 -

UCHWAŁY RAD GMIN:
w Borowej Nr XXII/142/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2009 roku oraz określenia trybu i szczególnych
warunków zwolnień z podatku rolnego………………………………………………………………………………………

9264

w Borowej Nr XXII/143/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości w Gminie Borowa na rok 2009………………………………………………………………………………

9265

w Borowej Nr XXII/144/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2009 roku………………………………………

9266

w Borowej Nr XXII/145/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2009………………………………………………………………………………………..

9266

2551 ─

w Borowej Nr XXII/146/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Borowa na 2009 rok

9269

2552 ─

w Borowej Nr XXII/147/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2009 rok……………...

9269

2553 ─

w Borowej Nr XXII/148/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2009 rok…...

9270

2554 ─

w Dydni Nr XXI/146/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa………………………………..

9270

w Gawłuszowicach Nr XXII/117/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gawłuszowice w roku 2009………………………………..

9271

w Gawłuszowicach Nr XXII/118/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Gawłuszowice w roku 2009………………..

9272

w Gawłuszowicach Nr XXII/119/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2009……………………………………………………………………………………………….

9272

w Gawłuszowicach Nr XXII/120/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
na rok 2009……………………………………………………………………………………………………………………

9273

w Gawłuszowicach Nr XXII/121/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportów na 2009 rok…………………………………………………………………………………………

9274

w Iwierzycach Nr XXII/129/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 3-ch pierwszych kwartałów 2008 r…………………………………………….…

9276

2561 ─

w Iwierzycach Nr XXII/130/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości………………………...

9276

2562 ─

w Iwierzycach Nr XXII/131/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych………………………………………………………………………………………………………………..

9277

w Iwierzycach Nr XXII/132/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków
transportowych……………………………………………………………………………………………………………….

9280

w Jaśle Nr XXXI/218/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie dostarczania
wody i odprowadzenia ścieków w Gminie Jasło……………………………………………………………………………..

9280

w Komańczy Nr XXV/135/08 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Komańcza…………………………….

9281

w Krempnej Nr XVII/122/08 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości……………………………………………………………………………………………………………..

9281

w Krościenku Wyżnym Nr XX/129/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
Krościenko Wyżne……………………………………………………………………………………………………………

9282

w Krościenku Wyżnym Nr XX/135/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego
od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2009 roku…………

9283

w Krościenku Wyżnym Nr XX/136/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego
od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
w 2009 roku…………………………………………………………………………………………………………………..

9283

2547 ─

2548 ─
2549 ─
2550 ─

2555 ─
2556 ─
2557 ─
2558 ─
2559 ─
2560 ─

2563 ─
2564 ─
2565 ─
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2568 ─
2569 ─
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w Krościenku Wyżnym Nr XX/137/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych
na 2009 rok……………………………………………………………………………………………………………………

9284

w Krościenku Wyżnym Nr XX/139/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania
psów na 2009 rok……………………………………………………………………………………………………………..

9286

w Krzeszowie Nr XXI/146/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Krzeszów w roku 2009………………………………………….

9287

w Krzeszowie Nr XXI/147/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2009………………………………………………………………………………………………..

9287

2574 ─

w Krzeszowie Nr XXI/148/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2009...

9288

2575 ─

w Krzeszowie Nr XXI/149/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2009………………………………………………………………………………………...

9288

w Krzeszowie Nr XXI/150/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych
na rok 2009……………………………………………………………………………………………………………………

9291

w Krzeszowie Nr XXI/151/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu
jej poboru na rok 2009………………………………………………………………………………………………………..

9291

2578 ─

w Krzeszowie Nr XXI/152/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

9292

2579 ─

w Krzywczy Nr 187/XXV/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru w 2009 roku podatków
od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso……………………………………………………………………………………………………..

9292

w Krzywczy Nr 188/XXV/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2009 r………………………………………………………

9293

w Lutowiskach Nr XVIII/125/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości……………………………………………………………………………………………………………..

9293

w Medyce Nr XXIV/173/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego……………………………………………………………………………………………………………….

9294

w Mielcu Nr XXV/130/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako
podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec…………………………………………………………...

9295

w Mielcu Nr XXV/131/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2009………………………………………………………………………………………..

9295

w Mielcu Nr XXV/132/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2009…………………………………………………………………………………………………...

9297

2586 ─

w Mielcu Nr XXV/133/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2009…

9298

2587 ─

w Mielcu Nr XXV/134/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości
i środków transportowych na rok 2009……………………………………………………………………………………….

9298

w Niebylcu Nr XXV/183/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Niebylec………………………………………………………………………..

9299

w Pruchniku Nr 153/XXIV/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego……………………………………………………………………………………………………………….

9302

w Pruchniku Nr 154/XXIV/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik………………………………………………………………………...

9303

2591 ─

w Pruchniku Nr 155/XXIV/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości……………...………….

9305

2592 ─

w Pruchniku Nr 160/XXIV/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci
Gminy Pruchnik oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Pruchnik………………………………..

9306

w Pruchniku Nr 168/XXV/08 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruchnik…………………

9311

2570 ─
2571 ─
2572 ─
2573 ─

2576 ─
2577 ─

2580 ─
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w Przeworsku Nr XVIII/97/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej
do obliczania podatku rolnego………………………………………………………………………………………………..

9325

w Radomyślu nad Sanem Nr XVIII/154/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2009………………………………………………………………………………………

9325

w Radomyślu nad Sanem Nr XVIII/155/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości na rok 2009…………………………………………………………………………………………………..

9326

w Radomyślu nad Sanem Nr XVIII/156/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2009……………………………………………………………………………

9326

w Radomyślu nad Sanem Nr XVIII/157/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako podstawa wyliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w roku 2009…………

9329

w Radomyślu nad Sanem Nr XVIII/158/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na terenie
Gminy Radomyśl nad Sanem na rok 2009……………………………………………………………………………………

9329

w Raniżowie Nr XXIX/214/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2009………………………………………………………………………………………………..

9330

2601 ─

w Raniżowie Nr XXIX/215/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2009.

9330

2602 ─

w Raniżowie Nr XXIX/216/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej
jako podstawa wyliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Raniżów……………………………………………………..

9331

w Raniżowie Nr XXIX/217/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych w roku 2009………………………………………………………………………………………..

9331

w Tuszowie Narodowym Nr XXIII/172/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2009………………………………………………………………………….

9333

w Żurawicy Nr XXI/203/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2009 rok………………………………………………………………………………………………..

9334

w Żurawicy Nr XXI/204/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego………………………………………………………………………………………………………………

9335

w Żurawicy Nr XXI/205/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia na terenie Gminy Żurawica
wysokości opłaty targowej, zasad jej poboru, inkasentów i wynagrodzenia za inkaso………………………………………

9336

w Żurawicy Nr XXI/206/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2009 rok na terenie Gminy Żurawica…………………………………………………………………….

9337

2594 ─
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2596 ─
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2598 ─
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2610 ─

2611 ─

zawarte w dniu 8 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Miejsce Piastowe w sprawie
powierzenia do prowadzenia zadania publicznego w stosunku do drogi powiatowej Nr 2004R Stacja Kolejowa –
Targowiska…………………………………………… ……………………………………………………………………...

9339

zawarte w dniu 8 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Miejsce Piastowe w sprawie
powierzenia do prowadzenia zadania publicznego w stosunku do drogi powiatowej Nr 1974R Krosno – Targowiska Wróblik Szlachecki…………………………………………………………………………………………………………...

9340

zawarte w dniu 8 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Miejsce Piastowe w sprawie
powierzenia do prowadzenia zadania publicznego w stosunku do drogi powiatowej Nr 2001R Rogi - Lubatówka Lubatowa………………………………………………….…………………………………………………………………..

9341

ANEKS
2612 ─

Nr 1 z dnia 12 grudnia 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 11 lipca 2008 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskiem,
a Gminą Miejsce Piastowe w sprawie powierzenia do prowadzenia zadań publicznych polegających na budowie
chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka w m. Wrocanka i nr 1976R
Krosno – Rogi - Iwonicz w m. Głowienka i Wrocanka………………………………………………………………………

9342

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
2613 ─

Kolbuszowskiego Nr 110/531/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2009………………………………………………………
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DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
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2615 ─

Nr OKR-4210-77(9)/2008/1245/V/RF z dnia 15 grudnia 2008 r. (HORTINO Zakład Przetwórstwa OwocowoWarzywnego Leżajsk Sp. z o.o.) z siedzibą w Leżajsku……………………………………………………………………...

9346

Nr OKR-4210-100(4)/2008/584/VIA/WK z dnia 16 grudnia 2008 r. (FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. z siedzibą
w Dębicy)……………………………………………………………………………………………………………………..

9348

REFERENDUM GMINNE
2616 ─

w sprawie odwołania Rady Gminy Brzyska przed upływem kadencji zarządzone na dzień 7 grudnia 2008 r………………

9351
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Poz. 2531

2531
UCHWAŁA Nr XXIX/169/08
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Dukla dotyczących utworzenia Gminy Jaśliska
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Dukla w sprawie utworzenia Gminy
Jaśliska.
1. Przedmiotem konsultacji jest podział Gminy Dukla
i utworzenie
Gminy
Jaśliska
obejmującej
następujące
miejscowości obecnie wchodzące w skład Gminy Dukla:
1)

Czeremcha

2)

Daliowa

3)

Jaśliska

4)

Lipowiec

5)

Posada Jaśliska

6)

Szklary

7)

Wola Niżna

8)

Wola Wyżna

2. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii
mieszkańców, która jest wymagana do skompletowania wniosku
w sprawie utworzenia Gminy Jaśliska,
§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w jednostkach
pomocniczych Gminy Dukla w terminie 30 dni, licząc od dnia
wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 4. Uprawnieni mieszkańcy wyrażą swoje stanowisko
w przedmiocie podziału Gminy Dukla i utworzenia Gminy
Jaśliska poprzez głosowanie na zebraniach w jednostkach
pomocniczych.
§ 5. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są
mieszkańcy posiadający w dniu ich przeprowadzenia czynne
prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Dukli.

§ 6. 1. Materiały dotyczące sprawy będącej przedmiotem
konsultacji zostaną wyłożone do publicznego wglądu
zainteresowanych w Urzędzie Gminy Dukla w terminie 7 dni
przed zebraniem w jednostce pomocniczej.
2. Wyjaśnienia dotyczące przedmiotu konsultacji
i przyjmowanie opinii mieszkańców w tej sprawie odbywać się
będą 7 dni przed terminem zebrania w jednostce pomocniczej,
w Urzędzie Gminy Dukla.
§ 7. Ustala następującą treść pytania konsultacji: Czy
opowiada się Pan/Pani za podziałem Gminy Dukla i utworzeniem
Gminy Jaśliska składającej się z miejscowości: Czeremcha,
Daliowa, Jaśliska, Lipowiec, Posada Jaśliska, Szklary, Wola
Niżna, Wola Wyżna.
§ 8. 1. Ustala wzór protokołu zbiorowych wyników
przeprowadzonych konsultacji
Liczba osób, Liczba osób Liczba
Lp.Liczba
Liczba
Liczba osób
mieszkańców mieszkańców które wzięły popierających osób
wstrzymujących
uprawnionych udział w
przeciwnych się
do głosowania konsultacjach

2. Urząd Gminy Dukla przedstawi zbiorczy protokół
przeprowadzonych konsultacji Radzie Miejskiej w Dukli.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Dukla.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9211 -

Poz. 2532

2532
UCHWAŁA Nr XLIII/213/08
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa,
określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i ust. 2
pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej
od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
dokonujących sprzedaży na targowiskach: w wysokości:
1. Od osób handlujących nie posiadających pojazdów,
korzystających ze stołów i wyznaczonych miejsc na targowisku 9,00 zł.
2. Od osób handlujących z furmanek, samochodów
i ciągników do 3 t 16,00 zł.
3. Od osób handlujących z pojazdów powyżej 3 t 28,00 zł.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
2. Inkasentami są osoby fizyczne będące pracownikami
Jedlickiego
Przedsiębiorstwa
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Jedliczu -administratora targowiska.
3. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosić
będzie 10% wpływów uzyskanych z opłat.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Jedlicze.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/370/2001 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzeniu jej
poboru w drodze inkasa, określeniu inkasentów oraz
wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r..

§ 2. Opłata targowa płatna jest w dniu prowadzenia
handlu.
§ 3. Ogłoszenie o wysokości opłat targowych należy
umieścić na targowisku w widocznym miejscu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Krawczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9212 -

Poz. 2533

2533
UCHWAŁA Nr XLIII/215/08
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Jedlicze IVa” w Mieście Jedlicze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdzając zgodność ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Jedlicze uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Jedliczu
Nr XXII/236/2000 z dnia 15 września 2000 r. uchwala się zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jedlicze
IVa”
w
Mieście
Jedlicze,
uchwalonego
uchwałą
Nr XXX/274/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 kwietnia
2005 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego Nr 74 poz.1235 z dnia 18 maja
2005 roku.
§ 2. 1. Zmiana planu wymienionego w §1 polega na
likwidacji ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego symbolem C2
i włączeniu go w tereny budownictwa mieszkaniowego i usług
oznaczonego symbolem MU.
2. Sposób zmian, o których mowa w ust.1 jest
przedstawiony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej
uchwały, sporządzonym na kopii rysunku planu wymienionego
w §1, według oznaczeń zmiany planu:

1)

§4 ust. 3 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „dla
działek budowlanych nie mających dostępu do drogi
publicznej należy zapewnić obsługę komunikacyjną za
pośrednictwem wyznaczonego dojazdu w terenach MU”,

2)

§4 ust. 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„maksymalny poziom hałasu dla terenu MU, jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”,

3)

w §4 ust. 3 po pkt 6 wprowadza się pkt 7 w następującym
brzmieniu: „zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko”,

4)

w §4 ust. 1 po pkt 7 wprowadza się pkt 8 w następującym
brzmieniu:
„należy
pozostawić
minimum
20% powierzchni działki w postaci biologicznie czynnej”,

5)

skreśla się w całości § 5.

§ 3. Integralną częścią zmiany planu wymienionego
w § 1 jest załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Jedlicze.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po
upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

anulowany przebieg linii rozgraniczających i symboli.
3. Do zapisów uchwały „Jedlicze IVa” wprowadza się
następujące zmiany:

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Krawczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2533

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9214 -

Poz. 2534 i 2535

2534
UCHWAŁA Nr XLIII/699/08
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego za 2009 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Rada Miasta
Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 r. i ma
zastosowanie do obliczania podatku rolnego za 2009 rok na
obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku (M.P. Nr 81,
poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty 35,52 zł za 1 dt.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Konrad Fijołek

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta
Rzeszowa.

2535
UCHWAŁA Nr XLIII/700/08
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), Rada Miasta
Rzeszowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1),
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się wzór informacji o lasach (IL-1),
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/278/2005 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie wzoru
deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Rzeszowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Konrad Fijołek

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2535

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2535

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2535

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2535

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9219 -

Poz. 2535

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9220 -

Poz. 2535

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9221 -

Poz. 2536

2536
UCHWAŁA Nr XLIII/701/08
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

na podatek od nieruchomości oraz wzoru
o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

informacji

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Rzeszowa.

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 roku.

§ 2. Określa się wzór informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 2 do
uchwały.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/38/2006 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie wzoru deklaracji

Konrad Fijołek

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2536

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9223 -

Poz. 2536

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9224 -

Poz. 2536

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9225 -

Poz. 2536

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9226 -

Poz. 2536

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9227 -

Poz. 2536

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9228 -

Poz. 2536

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9229 -

Poz. 2536

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9230 -

Poz. 2536

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9231 -

Poz. 2536

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9232 -

Poz. 2537

2537
UCHWAŁA Nr XLIII/702/08
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
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.) Rada
Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1),
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się wzór informacji o gruntach (IR-1),
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/277/2005 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie wzoru
deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Rzeszowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Konrad Fijołek

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2537

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2537

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2537

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9236 -

Poz. 2537

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9237 -

Poz. 2537

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9238 -

Poz. 2537

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9239 -

Poz. 2537

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9240 -

Poz. 2537

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9241 -

Poz. 2537

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9242 -

Poz. 2537

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9243 -

Poz. 2537

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9244 -

Poz. 2538

2538
UCHWAŁA Nr XLIII/703/08
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), pkt 3
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2009 roku (M.P. Nr 59, poz. 531) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2009 roku (M.P. Nr 78, poz. 692), Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki roczne podatku od jednego środka
transportowego wynoszą:
1)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak
w załączniku nr 1 do uchwały,

2)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku
nr 2 do uchwały,

3)

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
jak w załączniku nr 3 do uchwały,

4)

5)

od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

6)

od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

7)

od autobusu, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Rzeszowa
Nr XX/324/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta
Rzeszowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

Konrad Fijołek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/703/08
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 listopada 2008 r.

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Stawki podatku w złotych
L.p.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach

Spełniający warunki normy
czystości spalin EURO
600

Niespełniający warunków
normy czystości spalin EURO
693

1.

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

2.

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1062

1125

3.

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1302

1388

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2538
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/703/08
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 listopada 2008 r.

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Stawki podatku w złotych
L.p.

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita pojazdu (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

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

1.

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

13

1458

1602

13

14

1464

1608

14

15

1470

1614

1473

1620

15
2.

Trzy osie
12

17

2157

2295

17

19

2160

2301

19

21

2166

2307

21

23

2169

2310

23

25

2175

2313

2178

2316

25
3.

Cztery osie i więcej
12

25

2652

2658

25

27

2661

2673

27

29

2667

2682

29

31

2673

2685

2679

2688

31

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/703/08
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 listopada 2008 r.

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Stawki podatku w złotych
L.p.
1.
2.

Rodzaj pojazdu
Ciągnik siodłowy przystosowany do używania łącznie z
naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton
Ciągnik balastowy przystosowany do używania łącznie z
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Spełniający warunki normy
czystości spalin EURO

Niespełniający warunków
normy czystości spalin EURO

1530

1623

1557

1632

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/703/08
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 listopada 2008 r.

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Stawki podatku w złotych

L.p.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

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

1.

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

18

2055

2070

18

25

2061

2076

25

31

2070

2079

2076

2079

2070

2076

2649

2688

31
2.

Trzy osie
12

40

40

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/703/08
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 listopada 2008 r.

Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
L.p.
od
1.

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy
lub naczepy + pojazd silnikowy w tonach
poniżej

7

Stawka podatku w złotych

12

381

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/703/08
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 listopada 2008 r.

Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

L.p.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1.

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś
12

18

660

717

18

25

663

720

669

723

25

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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2.

Poz. 2539

Dwie osie
12

28

963

1464

28

33

969

1467

33

38

975

1470

1308

1935

1140

1314

1143

1458

38
3.

Trzy osie
12

38

38

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/703/08
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 listopada 2008 r.

Autobus
Stawki podatku w złotych
L.p.

Liczba miejsc do siedzenia

1.

mniejsza niż 30 miejsc

2.

równa lub wyższa niż 30 miejsc

Spełniający warunki normy
czystości spalin EURO
855

Niespełniający warunków normy
czystości spalin EURO
960

1857

2064

2539
UCHWAŁA Nr XLIII/704/08
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.), Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XX/326/2007 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia od
opłaty od posiadania psów.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta
Rzeszowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Konrad Fijołek

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2540 i 2541

2540
UCHWAŁA Nr XLIII/705/08
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 18a ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.), Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XVII/246/2007 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie opłaty od
posiadania psów.

Konrad Fijołek

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta
Rzeszowa.

2541
UCHWAŁA Nr XXI/127/08
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2009 r.
Na podstawie 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Ulanowie
postanawia, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do
obliczania podatku rolnego na 2009 r. podaną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2008 r. (M. P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 q
do wysokości 31,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
za 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
Elżbieta Olszówka

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2542 i 2543

2542
UCHWAŁA Nr XXI/128/08
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych
od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449), Rada Miejska w Ulanowie postanawia, co następuje:

-

Sołtysi w 13 sołectwach gminy,

-

Kus Marzena zam. Ulanów, ul. Słowackiego 4.

§ 2. Za pobór podatków w drodze inkasa ustala się
wynagrodzenie w wysokości 8% zebranych kwot.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy i Miasta Ulanów
w roku 2009 pobór podatków: od nieruchomości, podatku rolnego
i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE

2. Inkasentami podatków określonych w ust. 1 będą:
Elżbieta Olszówka

2543
UCHWAŁA Nr XXI/129/08
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Ulanów na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 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. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), art. 4 ust. 1 w zw.
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada Miejska w Ulanowie postanawia,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości na 2009 r. na terenie Gminy Ulanów, jak
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
Elżbieta Olszówka

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2544
Załącznik
do uchwały Nr XXI/129/08
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 25 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2009 R.
w zł
Lp.
1.

Nazwa podatku

Stawka

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0,46

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,74
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
2.

3.

0,07

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,41

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

9,27

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,18

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2
powierzchni użytkowej

3,59

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni

2,57

Od budowli wg ich wartości
a) od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej
wody.

1%

b) od pozostałych budowli

2%

2544
UCHWAŁA Nr XXI/130/08
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), art. 4 ust. 1 w zw.
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.

z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada Miejska w Ulanowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych
w wysokości:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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1) dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku
Nr 1 do uchwały,
2) dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2
do uchwały,
3) dla 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, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

Poz. 2544
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
6) dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem podatku rolnego, jak w załączniku
Nr 6 do uchwały,
7) od autobusów, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta w Ulanowie.

4) dla ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

5) dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
Elżbieta Olszówka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/130/08
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 25 listopada 2008 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Stawki podatku w złotych
Lp.

Rodzaj pojazdu

Stawka w zł

1.

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

450,00

2.

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

800,00

3.

powyżej 9 t do poniżej 12 t

970,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/130/08
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 25 listopada 2008 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Stawki podatku w złotych
Lp.
1.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach
nie mniej niż
mniej niż
Posiadających dwie osie
12
13
13
14
14
15
15

Oś jezdna (osie jezdne)
Z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00

1.350,00
1.400,00
1.450,00
1.500,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
2.

3.
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Posiadających trzy osie
12
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
Posiadających cztery osie i więcej
12
25
25
27
27
29
29
31
31

Poz. 2544

1.450,00
1.470,00
1.500,00
1.530,00
1.550,00
1.600,00

1.480,00
1.500,00
1.530,00
1.560,00
1.580,00
1.630,00

1.550,00
1.600,00
1.650,00
1.700,00
1.800,00

1.580,00
1.630,00
1.680,00
2.452,00
2.452,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/130/08
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 25 listopada 2008 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Stawki podatku w złotych
Lp.
1.

Rodzaj pojazdu

Stawka w zł

od 3,5 t do poniżej 12 t

870,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/130/08
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 25 listopada 2008 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Stawki podatku w złotych
Lp.
1.

2.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach
nie mniej niż
mniej niż
Posiadających dwie osie
12
18
18
25
25
31
31
Posiadających trzy osie
12
40
40

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1.400,00
1.750,00
1.800,00
1.830,00

1.500,00
1.820,00
1.830,00
1.936,00

1.830,00
2.100,00

1.936,00
2.500,00
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/130/08
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 25 listopada 2008 r.

Przyczepy i naczepy, 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
Stawki podatku w złotych
Lp.
1.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka w zł

od 7 t do poniżej 12 t

640,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/130/08
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 25 listopada 2008 r.

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego
Stawki podatku w złotych
Lp.
1.

2.

3.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach
nie mniej niż
mniej niż
Posiadających jedną oś
12
18
18
25
25
Posiadających dwie osie
12
28
28
33
33
38
38
Posiadających trzy osie
12
38
38

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

670,00
700,00
930,00

680,00
710,00
940,00

930,00
950,00
980,00
1.150,00

940,00
960,00
1.292,00
1.700,00

1.000,00
1.100,00

1.100,00
1.280,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/130/08
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 25 listopada 2008 r.

Autobusy
Stawki podatku w złotych
Lp.

Liczba miejsc do siedzenia

1.

Mniej niż 30 miejsc

2.

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka w zł
570,00
1.300,00
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2545
UCHWAŁA Nr XXI/132/08
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Rzeszowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 6a ust. 11 z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884 z późn. zm.)
i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (tj. Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)oraz art. 4 ust. 1
w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada Miejska
w Ulanowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się dla Agencji Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Rzeszowie wzór deklaracji na podatek rolny
(DR-2) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się dla Agencji Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Rzeszowie wzór deklaracji na podatek

nieruchomości (DN-2) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Określa się dla Agencji Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Rzeszowie wzór deklaracji na podatek leśny
(DL-2) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
Elżbieta Olszówka
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2546
UCHWAŁA Nr XXI/134/08
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVI/108/04 Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 29 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Ulanów
3) § 33 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Ulanowie uchwala,
co następuje:

„Rada Osiedla w porozumieniu z Burmistrzem ustala dla
Gajowego i innych osób wykonujących prace związane
z gospodarką leśną stosowne wynagrodzenie”.

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/108/04 Rady
Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Osiedla Ulanów wprowadza się następujące
zmiany:

§ 2. Pozostałe postanowienia załącznika do uchwały
Nr XVI/108/04 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja
2004 r. nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta w Ulanowie.

1) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Zarząd Osiedla składa się z Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 2 członków”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

2) § 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Zarząd wybiera Wiceprzewodniczącego, Sekretarza
spośród członków Zarządu w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
Elżbieta Olszówka

2547
UCHWAŁA Nr XXII/142/08
RADY GMINY BOROWA
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2009 roku oraz określenia
trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), art. 6 ust. 3
oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zmianami),
Rada Gminy Borowa uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako
podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Borowa
do kwoty 40,00 zł.
§ 2. Określa się tryb i warunki zwolnienia od podatku
rolnego od gruntów stanowiących użytki rolne, na których
zaprzestano produkcji rolnej, o których mowa w art. 12 ust. 1
pkt 7 ustawy o podatku rolnym.

1. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek podatnika.
2. Wniosek o którym mowa w punkcie 1 winien być
złożony przed rozpoczęciem roku podatkowego i powinien
określać:
a)

obszar,

b)

numer działki,

c)

ile lat grunt nie będzie użytkowany,

d)

termin zaprzestania produkcji rolnej.

3. Nie użytkowany grunt należy utrzymywać w czarnym
ugorze na gruntach ornych.

Dziennik Urzędowy
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rolnego na obszarze Gminy Borowa w roku 2008 oraz określenia
trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego.

4. Za grunty na których zaprzestano produkcji rolnej nie
uważa się użytków zielonych na których wypasa, wykasza się lub
dokonuje zbioru w sadach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku rolnego należnego
w 2009 roku.

5. O każdej zmianie w sposobie użytkowania tego gruntu
należy powiadomić Wójta Gminy.
6. Wyłączony grunt w okresie zwolnienia podlegał będzie
stałej kontroli.

Przewodniczący Rady

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/75/2007 Rady Gminy
Borowa z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku

Mieczysław Wiącek

2548
UCHWAŁA Nr XXII/143/08
RADY GMINY BOROWA
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w Gminie Borowa na rok 2009
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych(j.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn.
zmianami), Rada Gminy Borowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa
nieruchomości:

się

wysokość

stawek

podatku

od

1)

od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych

c)

– 2,20 zł od 1 ha powierzchni,

d)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m2
powierzchni;

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 14,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
4,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,75 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 2,75 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;

3)

od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Borowa
Nr XI/63/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2008 rok.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości
należnego w 2009 roku.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek
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2549
UCHWAŁA Nr XXII/144/08
RADY GMINY BOROWA
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2009 roku
sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w roku 2008.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), art. 4 ust. 5
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.
U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami), Rada Gminy Borowa
uchwala, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku leśnego należnego
w 2009 roku.

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na
terenie Gminy Borowa do kwoty 120,00 zł. za 1 m3.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/64/2007 Rady Gminy
Borowa z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny

2550
UCHWAŁA Nr XXII/145/08
RADY GMINY BOROWA
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmian.), art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zmian.),
Rada Gminy Borowa uchwala, co następuje:

3)

od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego,
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 800 zł;

4)

od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego,
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5)

od przyczepy lub naczepy, 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 - 400 zł;

6)

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – jak w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały;

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

– 460 zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

- 700 zł,

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

– 1.000 zł;

2)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

Dziennik Urzędowy
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7)

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

mniejszej niż 30 miejsc

- 700 zł,

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

– 1.250 zł

Poz. 2550
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku od środków
transportowych należnego w 2009 roku.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Borowa
Nr XI/65/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2008 rok.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/145/08
Rady Gminy w Borowej
z dnia 28 listopada 2008 r.

Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton (na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy)
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

Dwie osie
12

13

1.000

1.000

13

14

1.100

1.100

14

15

1.200

1.200

1.300

1.300

15

Trzy osie
12

17

1.100

1.100

17

19

1.200

1.200

19

21

1.300

1.300

21

23

1.400

1.400

23

25

25

1.500

1.580

1.600

1.600

Cztery osie i więcej
12

25

1.200

1.200

25

27

1.300

1.300

27

29

1.400

1.660

29

31

1.660

2.452

1.660

2.452

31
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/145/08
Rady Gminy w Borowej
z dnia 28 listopada 2008 r.

Stawki podatku dla ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton (na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy)
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4

Nie mniej niż

mniej niż

1

2

12

18

900

900

18

25

1.000

1.000

25

31

1.100

1.100

1.420

1.936

Dwie osie

31

Trzy osie
12

40

40

1.250

1.730

1.730

2.505

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/145/08
Rady Gminy w Borowej
z dnia 28 listopada 2008 r.

Stawki podatku dla przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy)
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

Nie mniej niż

mniej niż

1

2

12

18

500

500

18

25

600

600

700

700

Jedna oś

25

Dwie osie
12

28

600

600

28

33

700

850

33

38

850

1.300

1.150

1.700

38

Trzy osie
12
38

38

800

950

950

1.300
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Poz. 2551 i 2552

2551
UCHWAŁA Nr XXII/146/08
RADY GMINY BOROWA
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Borowa na 2009 rok
§ 3. W przypadku sprzedaży, o której mowa w § 1 pkt 2-5
wysokość opłaty ustala się po uprzednim ustaleniu powierzchni
stoiska lub placu.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn.
tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami),
art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, z późn. zmianami), Rada Gminy Borowa
uchwala, co następuje:

§ 4. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż płodów
rolnych wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym.
§ 5. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 1. Określa się wysokość stawek opłaty targowej:
1)

z tytułu sprzedaży z ręki, kosza itp. - 5 zł dziennie,

§ 6. Określa się inkasenta w osobie: Wiesław Piątkowski,
zam. Borowa 176

2)

z tytułu sprzedaży ze stoiska o powierzchni do 4 m2 - 10 zł
dziennie,

§ 7. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso
w wysokości 50% zainkasowanych przez inkasenta kwot.

3)

z tytułu sprzedaży ze stoiska o powierzchni powyżej 4m2 15 zł dziennie,

4)

z tytułu sprzedaży z powierzchni placu do 10 m2 - 20 zł
dziennie,

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Borowa
Nr XI/66/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie opłaty
targowej na terenie Gminy Borowa na rok 2008.

5)

z tytułu sprzedaży z powierzchni placu powyżej 10 m2 –
25 zł dziennie,

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego ma zastosowanie do opłat należnych w 2009
roku.

6)

z tytułu sprzedaży z samochodu lub przyczepy - 20 zł
dziennie,

Przewodniczący Rady

7)

z tytułu sprzedaży części samochodowych, niezależnie od
sposobu sprzedaży – 50 zł dziennie.

Mieczysław Wiącek

§ 2. Opłata targowa płatna jest w dniu dokonywania
sprzedaży, do rąk inkasenta.

2552
UCHWAŁA Nr XXII/147/08
RADY GMINY BOROWA
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2009 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), art. 13 e
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t.: Dz.
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami), Rada Gminy
Borowa uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku rolnego grunty nie objęte
zwolnieniami ustawowymi:
1)

grunty znajdujące się w strefach ochrony wód,

2)
3)

grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól,
grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności
w zakresie kultury fizycznej i sportu,

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/67/2007 Rady Gminy
Borowa z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku
rolnego na rok 2008.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku rolnego należnego
w 2009 roku.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek
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2553
UCHWAŁA Nr XXII/148/08
RADY GMINY BOROWA
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2009 rok
8)

grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól,

9)

nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby
prowadzenia działalności bibliotekarskiej i kulturalno –
oświatowej z wyjątkiem wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodarczej,

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objęte
zwolnieniami ustawowymi:

10)

grunty i budynki wykorzystywane do prowadzenia
działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,

1)

Grunty, budynki i budowle
składowania odpadów,

11)

powierzchnię
użytkową
budynków
mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Borowa nie przekraczającą
150 m2.

2)

grunty, budynki i budowle zajęte na cmentarze,

3)

grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony
przeciwpożarowej,

4)

grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony zdrowia,
z wyjątkiem
wykorzystywanych
do
prowadzenia
działalności gospodarczej,

5)

budynki i budowle oraz zajęte pod nie grunty
wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania
wody,

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn.
zmianami), Rada Gminy Borowa uchwala, co następuje:

zajęte

na

potrzeby

6)

grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby
odprowadzania i oczyszczania ścieków,

7)

grunty znajdujące się w strefach ochrony wód,

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/68/2007 Rady Gminy
Borowa z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości na rok 2008.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości
należnego w 2009 roku.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

2554
UCHWAŁA Nr XXI/146/08
RADY GMINY DYDNIA
z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień
w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa
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
(Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 5 ust. 1,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.), Rada Gminy uchwala:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości
położonych na terenie Gminy Dydnia w następującej wysokości
rocznie:

1. Od budynków lub ich części – od 1 m2 powierzchni
użytkowej:
zł
a)

mieszkalnych

0,40

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
16,08
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c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
8,86

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,79

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
4,50

–

z wyjątkiem budynków gospodarczych powyżej 20 m2
powierzchni użytkowej, dla których ustala się stawkę
1,24

–

z wyjątkiem budynków przeznaczonych na cele rekreacji
i wypoczynku, dla których ustala się stawkę 6,31

1. Grunty i budynki zajęte na cele prowadzenia
działalności kulturalnej.
2. Grunty i budynki zajęte na cele domów ludowych
(świetlic).
3. Grunty
przeciwpożarowej.

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0d 1 m2 powierzchni
0,10

zajęte

na

cele

ochrony

6. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane na
potrzeby uzdatniania i dostarczania wody.
§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa.
§ 4. Inkasentów i wynagrodzenie za inkaso określa
odrębna uchwała Rady Gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni 0,62
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni
3,90

budynki

5. Grunty, budynki i budowle służące działalności
w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

3. Od gruntów:

b)

i

4. Grunty i budynki zajęte na potrzeby pomocy społecznej.

2. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy.

a)

Poz. 2555

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od
1 stycznia 2009 roku.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

§ 2. Wprowadza się zwolnienia od podatku od
nieruchomości
niezależnie
od
zwolnień
ustawowych
obejmujących nieruchomości:

Piotr Szul

2555
UCHWAŁA Nr XXII/117/08
RADY GMINY W GAWŁUSZOWICACH
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze Gminy Gawłuszowice w roku 2009
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.
U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591, z póź. zmianami), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j: Dz.
U. z 2006 Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) art. 4 ust.1 w zw.
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. jedn.
z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) Rada Gminy
w Gawłuszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako
podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy
Gawłuszowice do kwoty 40,00 zł za 1q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Sokalski
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2556
UCHWAŁA Nr XXII/118/08
RADY GMINY W GAWŁUSZOWICACH
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Gawłuszowice w roku 2009
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t; Dz.
U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591, z póź. zmianami), art. 4 ust. 5
ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz.
U. Nr 200 poz. 1682 z póź. zm), art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j: z 2007 r. Dz. U. Nr 68,
poz. 449 z późn. zm.), Rada Gminy w Gawłuszowicach uchwala,
co następuje:

§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie
Gminy w Gawłuszowicach.

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na
terenie Gminy Gawłuszowice do kwoty 130,00 zł za 1 m3.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 r.

Kazimierz Sokalski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

2557
UCHWAŁA Nr XXII/119/08
RADY GMINY W GAWŁUSZOWICACH
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
organizacje pożytku publicznego - 0,09 zł od 1m2
powierzchni,

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póź. zmianami)
art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (t.j: z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.), Rada
Gminy w Gawłuszowicach uchwala, co następuje:

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych – 0,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 14,50 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

§ 1. Określa się obowiązujące na terenie Gminy
Gawłuszowice stawki podatku od nieruchomości:

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

1)

od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,65 zł od
1m2 powierzchni użytkowej,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 3,30 zł od 1 ha powierzchni,

e)

c)

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 2,10 zł od1m2
powierzchni użytkowej;
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.

od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy,
a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie
Gminy w Gawłuszowicach.

Kazimierz Sokalski

2558
UCHWAŁA Nr XXII/120/08
RADY GMINY W GAWŁUSZOWICACH
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2009
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. .40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t: Dz.
U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591, z póź. zmianami), art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, z póź. zmianami)
art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(t.j: z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.), Rada Gminy
w Gawłuszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości położone na
terenie Gminy Gawłuszowice nie objęte zwolnieniami
ustawowymi:

6)

budowle służące do odprowadzania i oczyszczania
ścieków.

7)

grunty sklasyfikowane w rejestrach ewidencji gruntów
i budynków jako drogi dojazdowe do pól oznaczone
symbolem „dr” służące wyłącznie działalności rolniczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy,
a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie
Gminy w Gawłuszowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 r.

1)

budynki mieszkalne lub ich części,

2)

grunty, budynki lub ich części zajęte na:

a)

działalność biblioteczną, kulturalną i sportową

3)

grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony
przeciwpożarowej,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

4)

grunty i budynki zajęte na potrzeby bezpieczeństwa
i ochrony porządku publicznego,

Kazimierz Sokalski

5)

budynki i budowle oraz zajęte pod nie grunty
wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania
wody,
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UCHWAŁA Nr XXII/121/08
RADY GMINY W GAWŁUSZOWICACH
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportów na 2009 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się obowiązujące na terenie Gminy
Gawłuszowice wysokość stawek podatku od środków
transportowych:

związanych wyłącznie
z
działalnością
rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą:
a)

od 7 ton do 10 ton włącznie

– 600 zł,

b)

powyżej 10 ton i poniżej 12 ton

– 700 zł;

6)

od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o opłatach i podatkach lokalnych (z wyjątkiem
związanych wyłącznie
z
działalnością
rolniczą
prowadzoną przez podatnika rolnego), które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub niższą niż 12 ton:

a)

równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
- 1300 zł,

1)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności
od dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)

powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie

– 580 zł,

b)

powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie

– 600 zł,

c)

powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie

– 720 zł,

b)

powyżej 36 ton

d)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

– 850 zł,

–

2)

od samochodu ciężarowego, o których mowa w art. 8 pkt 2
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

niezależnie od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia,

7)

od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o opłatach i podatkach lokalnych w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:

a)

do 20 miejsc

b)

równej lub wyższej niż 21 miejsc i mniej niż 30 miejsc
– 500 zł,

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

3)

od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego,
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

– 1000 zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

– 1200 zł,

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

– 1300 zł;

4)

od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masy całkowitej zespołu równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia
według stawek określonych w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały;

5)

od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o opłatach i podatkach lokalnych (z wyjątkiem

- 1700 zł,

– 300 zł,

– 1000 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Gawłuszowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Sokalski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/121/08
Rady Gminy Gawłuszowice
z dnia 14 listopada 2008 r.

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

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12

13

978,00

1034,00

13

14

1034,00

1197,00

14

15

1197,00

1305,00

1305,00

1522,00

Dwie osie

15

Trzy osie
12

17

1197,00

1251,00

17

19

1251,00

1358,00

19

21

1358,00

1414,00

21

23

1414,00

1468,00

23

25

25

1468,00

1705,00

1522,00

1705,00

Cztery osie i więcej
12

25

1414,00

1578,00

25

27

1578,00

1686,00

27

29

1686,00

1795,00

29

31

31

2012,00

2560,00

2309,00

2560,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/121/08
Rady Gminy Gawłuszowice
z dnia 14 listopada 2008 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 + naczepa (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
równoważnie
3

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
4

Dwie osie
12

18

1414,00

1468,00

18

25

1468,00

1578,00

25

31

1578,00

1685,00

1685,00

1979,00

1827,00

1957,00

1957,00

2560,00

31
Trzy osie
12
40

40
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2560
UCHWAŁA Nr XXII/129/08
RADY GMINY W IWIERZYCACH
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej
przez Prezesa GUS za okres 3-ch pierwszych kwartałów 2008r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 936 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Iwierzyce.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się
Komisji Budżetowo Finansowej Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
od 2009 r.

Rada Gminy w Iwierzycach uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez
Prezesa GUS za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P.
Nr 81, poz.717) przyjmowaną jako podstawę do naliczania
podatku rolnego na obszarze Gminy Iwierzyce na rok 2009
z kwoty: 55,80 zł za 1 q na kwotę: 35,00 zł za 1q.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria Filipek

2561
UCHWAŁA Nr XXII/130/08
RADY GMINY W IWIERZYCACH
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach
lokalnych w 2009r. (M.P. Nr 59, poz. 531), Rada Gminy
w Iwierzycach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
w następującej wysokości:

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni;

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 11,50 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

1)

od gruntów:

d)

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni;

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 3,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;

3)

od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni;

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m2
powierzchni;
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Iwierzyce.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1)

nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności kulturalnej, która nie stanowi działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo
działalności gospodarczej;

2)

nieruchomości lub ich części służące wyłącznie na
potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

3)

budynki lub ich części oraz budowle służące do
zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz
zajęte pod nie grunty;

4)

Poz. 2562

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się
Komisji Budżetowo Finansowej Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa.
§ 6. Traci moc uchwała Nr X/58/07 Rady Gminy
w Iwierzycach z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
od 2009 r.

nieruchomości lub ich części oraz budowle służące do
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zajęte pod nie grunty.

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

2. Ustala się, że inkasentami będą sołtysi poszczególnych
sołectw, za co otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości
10% od zainkasowanej kwoty.

Maria Filipek

2562
UCHWAŁA Nr XXII/131/08
RADY GMINY W IWIERZYCACH
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r.
(M.P. Nr 59, poz. 531), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2009 r. (M.P. Nr 78, poz. 692)
Rada Gminy w Iwierzycach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Iwierzyce od 2009 r. w następujących
wysokościach:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:
a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

600,00 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

900,00 zł

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

580,00 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

880,00 zł

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

980,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – stawki określa
załącznik 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 ton
i poniżej 12 ton:
a)

od 3,5 tony do 8 ton włącznie

1.000,00 zł

b)

powyżej 8 ton i poniżej 12 ton

1.350,00 zł

3. 1. które posiadają silniki spełniające jeden z warunków
(bez względu na datę produkcji pojazdu): posiadają katalizator,
spełniają wymogi EURO2 lub EURO3 lub EURO4:

1.000,00 zł

1. 1. które posiadają silniki spełniające jeden
z warunków (bez względu na datę produkcji pojazdu): posiadają
katalizator, spełniają wymogi EURO2 lub EURO3 lub EURO4:

a)

od 3,5 tony do 8 ton włącznie

980,00 zł

b)

powyżej 8 ton i poniżej 12 ton

1300,00 zł
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4.
Od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton - stawki podatku określa załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.

7. 1. które posiadają silniki spełniające jeden z warunków
(bez względu na datę produkcji pojazdu): posiadają katalizator,
spełniają wymogi EURO2 lub EURO3 lub EURO4, jedynym
źródłem zasilania jest gaz:

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:

a)

mniejszej niż 30 miejsc

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

a)

od 7 ton do 10 ton włącznie

500,00 zł

b)

powyżej 10 ton i poniżej 12 ton

500,00 zł

980,00 zł
1.280,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Iwierzyce.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się
Komisji Budżetowo Finansowej Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa.

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a)

mniejszej niż 30 miejsc

1.000,00 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.300,00 zł

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/67/07 Rady Gminy
w Iwierzycach z dnia 11 grudnia 2007r.w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
od 2009 r.
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria Filipek

Załącznik Nr 1

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż
1

mniej niż
2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

3
Dwie osie
1.600
1.600
1.600
1.600

4
1.084
1.084
1.084
1.252

17
19
21
23
25

Trzy osie
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

1.365
1.365
1.365
1.365
1.576
1.576

25
27
29
31

Cztery osie i więcej
1.432
1.432
1.432
1.654
1.654

1.600
1.600
1.654
2.453
2.453
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Załącznik Nr 2

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

12

18

1.770

1.678

18

25

1.770

1.678

25

31

1.770

1.678

1.770

1.935

31

3 osie
12

40

40

1.830

1.830

1.830

2.500

Załącznik Nr 3

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

12

18

700

700

18

25

700

700

700

700
700

25
2 osie
12

28

700

28

33

700

850

33

38

850

1.300

1.150

1.370

38
3 osie
12
38

38

1.447

1.300

1.447

1.300
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2563
UCHWAŁA Nr XXII/132/08
RADY GMINY W IWIERZYCACH
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Rada Gminy
w Iwierzycach uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Iwierzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
od 2009 r.

§ 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych:
1)

2)

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 i mniej niż 12 ton wykorzystywane wyłącznie
na potrzeby ochrony przeciwpożarowej – w zakresie nie
objętym zwolnieniem określonym w ustawie;

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria Filipek

autobusy służące wyłącznie do przewozu dzieci do szkół.

2564
UCHWAŁA Nr XXXI/218/08
RADY GMINY JASŁO
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie dostarczania wody
i odprowadzenia ścieków w Gminie Jasło
Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków ( tj. Dz. U. Nr 123 2006 r. poz. 858 ze
zmianami) oraz w związku z treścią §16 ust. 6 Rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886), Rada Gminy
Jasło uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/227/05 Rady Gminy Jasło
z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jasło (Dz.
Urz. Wojewody Podkarpackiego Nr 173 poz. 3294 z 2005 r.)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 10 skreśla się ust. 3,

2)

w § 16 w ust. 3 skreśla się lit. „b”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

Jasło.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jasło
Wojciech Piękoś
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2565
UCHWAŁA Nr XXV/135/08
RADY GMINY KOMAŃCZA
z dnia 1 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Komańcza
odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny
w pojemnikach
Gminnego
Przedsiębiorstwa
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy, rozliczających się
w systemie „od m³” w wysokości 40,00 zł (netto) za 1 m³.

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. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy
Komańcza uchwala, co następuje:

§ 3. Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych będą
pobierane przez uprawnione do tego podmioty zgodnie z zasadami
określonymi w umowach zawartych pomiędzy właścicielem
nieruchomości, a uprawnionym podmiotem.

§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych:

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/78/08 Rady Gminy
Komańcza z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych na terenie
Gminy Komańcza.

1. Od mieszkańców w odpłatności „ryczałtowej” 3,52 zł
(netto) miesięcznie od jednego mieszkańca Gminy Komańcza;
2. Zbieranych w pojemnikach Gminnego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Komańczy, rozliczających się w systemie
„za m³” w wysokości 56,00 zł (netto) za 1 m³;

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Komańcza.

3. Zbieranych w pojemnikach właścicieli nieruchomości
rozliczających się w systemie „za m³” w wysokości 54,79 zł
(netto) za 1 m³;

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

4. Od właścicieli gospodarstw agroturystycznych
w wysokości 8,80 zł (netto) rocznie od zadeklarowanego miejsca
noclegowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Komańcza

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem

Witold Jawor

2566
UCHWAŁA Nr XVII/122/08
RADY GMINY KREMPNA
z dnia 1 grudnia 2008 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 z 2001 r. Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) - Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości
w wysokości:
I. Od 1m² powierzchni
mieszkalnych lub ich części

użytkowej

budynków
- 0,42 zł

II. Od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
- 18,00 zł
III. Od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- 3,61 zł
IV. Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 9,24 zł
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/155/2004 Rady Gminy
Krempna z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.

V. Od 1m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków
lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego:
a)

od budynków letniskowych

- 6,50 zł

b)

od pozostałych

- 6,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Krempna.
§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie
Gminy w Krempnej.

VI. Od wartości budowli określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7
- 2%

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.

VII. Od 1m² powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,70 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Krempna

VIII. Od 1m² powierzchni gruntów:
–

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
- 0,25 zł

–

od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 3,90 zł

Poz. 2567

Czesław Skocz

2567
UCHWAŁA Nr XX/129/08
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Krościenko Wyżne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2
pkt 1, art. 41.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218
oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz § 107 uchwały
Nr VII/51/2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia
30 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Krościenko Wyżne (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego
Nr 82, poz. 1459 z dnia 5 sierpnia 2003 r.; Rada Gminy
Krościenko Wyżne uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/51/2003 Rady Gminy Krościenko
Wyżne z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Krościenko Wyżne wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku
Wyżnym.”
2) w § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przebieg sesji nagrywa się na nośniki analogowe
i cyfrowe, umożliwiające wielokrotne odtworzenie przebiegu
sesji, które przechowywane są wraz z protokołem, o którym
mowa w § 36 pkt 1.”
3) w § 46 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Protokół z sesji umieszcza się w Biuletynie Informacji
Publicznej przynajmniej 7 dni przed terminem następnej sesji
zwyczajnej.”
4) w § 46 po ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) Nośniki o których mowa należy udostępnić radnemu
wraz z niezbędnym sprzętem do odtwarzania na jego prośbę
w siedzibie Urzędu Gminy.
3) w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Protokół z sesji odzwierciedla jej przebieg a nośniki
analogowe i cyfrowe umożliwiają odtwarzanie przebiegu całej
sesji”.
4) w § 47 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„2.6) przebieg obrad zgodnie z przyjętym porządkiem”.
5) w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. W trakcie obrad lub przed przyjęciem protokołu na
najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia
do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga
Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta lub
przesłuchaniu nośników analogowych i cyfrowych nagrania
przebiegu sesji”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

§ 2. Wykonanie ustawy zleca się Wójtowi Gminy
Krościenko Wyżne.

Paweł Lorens

PRZEWODNICZĄCY RADY

2568
UCHWAŁA Nr XX/135/08
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2009 roku
2)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (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 oraz z 2008 r. Nr 116,
poz. 730); Rada Gminy Krościenko Wyżne uchwala, co następuje:

inkasentów

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Krościenko Wyżne.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/66/2007 Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso w 2008 roku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
za 2009 rok.

2. Podatek rolny można wpłacać w kasie Urzędu Gminy
lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 2. Na inkasentów wyznacza się w poszczególnych
sołectwach następujące osoby:
Krościenko Wyżne

- Wiesław Gomółka.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie dla
w wysokości 4 % sumy zainkasowanego podatku.

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób
fizycznych w drodze inkasa.

1)

Pustyny

Paweł Lorens

- Bolesław Pudłowski,

2569
UCHWAŁA Nr XX/136/08
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.

Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218
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§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Krościenko Wyżne.

oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 i 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
i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730); Rada Gminy
Krościenko Wyżne uchwala, co następuje:

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/67/2007 Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso w 2008 roku.

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
za 2009 rok.

2. Podatek leśny można wpłacać w kasie Urzędu Gminy
lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 2. Na inkasentów wyznacza się w poszczególnych
sołectwach następujące osoby:
1)

Krościenko Wyżne

- Bolesław Pudłowski,

2)

Pustyny

- Wiesław Gomółka.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie dla
w wysokości 4 % sumy zainkasowanego podatku.

Poz. 2570

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Lorens
inkasentów

2570
UCHWAŁA Nr XX/137/08
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218
oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 8, art. 10 ust 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730) oraz pkt 3 lit. a-g obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku (M.P. Nr 59,
poz. 531); Rada Gminy Krościenko Wyżne uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych
w następującej wysokości:
1. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie
z miejscem kierowcy:

a)

do 15 miejsc włącznie

-

416,00 zł,

b)

powyżej 15 do poniżej 30 miejsc

-

626,00 zł,

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

-

834,00 zł.

3. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia łącznie
z miejscem kierowcy i wyprodukowanych po 31 grudnia
1999 roku i posiadających katalizatory:
a)

do 15 miejsc włącznie

-

394,00 zł,

b)

powyżej 15 do poniżej 30 miejsc

-

590,00 zł,

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

-

788,00 zł.

4. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a)

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

-

520,00 zł,

b)

powyżej 5,5 t do 7,5 t włącznie

-

638,00 zł,

c)

powyżej 7,5 t do 9,0 t włącznie

-

752,00 zł,

d)

powyżej 9,0 t do poniżej 12,0 t

-

870,00 zł.

a)

do 15 miejsc włącznie

-

462,00 zł,

b)

powyżej 15 do poniżej 30 miejsc

-

694,00 zł,

5. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku:

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

-

926,00 zł.

a)

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

-

468,00 zł,

b)

powyżej 5,5 t do 7,5 t włącznie

-

574,00 zł,

c)

powyżej 7,5 t do 9,0 t włącznie

-

678,00 zł,

2. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie
z miejscem kierowcy i wyprodukowanych po 31 grudnia
1999 roku:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
d)

powyżej 9,0 t do poniżej 12,0 t

- 9285 -

782,00 zł.

Poz. 2570
a)

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

-

470,00 zł,

6. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku
i posiadających katalizatory:

b)

powyżej 5,5 t do 7,5 t włącznie

-

574,00 zł,

c)

powyżej 7,5 t do 9,0 t włącznie

-

678,00 zł,

a)

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

-

444,00 zł,

d)

powyżej 9,0 t do poniżej 12 t

-

782,00 zł.

b)

powyżej 5,5 t do 7,5 t włącznie

-

542,00 zł,

c)

powyżej 7,5 t do 9,0 t włącznie

-

640,00 zł,

d)

powyżej 9,0 t do poniżej 12,0 t

-

738,00 zł.

10. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa)
i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku i posiadających
katalizatory od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

7. Od samochodów ciężarowych o liczbie osi,
dopuszczalnej masie całkowitej i bez względu na rodzaj
zawieszenia osi jezdnych równej lub wyższej niż 12 ton:
1)

dwie osie:

a)

nie mniej niż 12 t do mniej niż 13 t

-

928,00 zł,

b)

nie mniej niż 13 t do mniej niż 14 t

-

984,00 zł,

c)

nie mniej niż 14 t do mniej niż 15 t

-

1 042,00 zł,

d)

nie mniej niż 15 t i więcej

-

1 448,00 zł,

2)

trzy osie:

a) nie mniej niż 12 t do mniej niż 17 t

-

984,00 zł,

b) nie mniej niż 17 t do mniej niż 19 t

-

1 042,00 zł,

c) nie mniej niż 19 t do mniej niż 21 t

-

1 100,00 zł,

d) nie mniej niż 21 t do mniej niż 23 t

-

1 272,00 zł,

e) nie mniej niż 23 t do mniej niż 25 t

-

1 824,00 zł,

f) nie mniej niż 23 t i więcej

-

1 824,00 zł,

3) cztery osie i więcej:

a)

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

-

444,00 zł,

b)

powyżej 5,5 t do 7,5 t włącznie

-

542,00 zł,

c)

powyżej 7,5 t do 9,0 t włącznie

-

640,00 zł,

d)

powyżej 9,0 t do poniżej 12 t

-

738,00 zł.

11. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
(ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa)
i bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych równej lub
wyższej niż 12 ton:
1)

dwie osie:

a)

nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t

-

1 042,00 zł,

b)

nie mniej niż 18 t do mniej niż 25 t

-

1 272,00 zł,

c)

nie mniej niż 25 t do mniej niż 31 t

-

1 446,00 zł,

d)

nie mniej niż 31 t i więcej

-

2 118,00 zł,

2)

trzy osie:

a)

nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t

-

1 992,00 zł,

b)

nie mniej niż 40 t i więcej

-

2 690,00 zł.

a)

nie mniej niż 12 t do mniej niż 25 t

-

1 156,00 zł,

b)

nie mniej niż 25 t do mniej niż 27 t

-

1 574,00 zł,

c)

nie mniej niż 27 t do mniej niż 29 t

-

1 916,00 zł,

d)

nie mniej niż 29 t do mniej niż 31 t

-

2 690,00 zł,

12. Od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie
całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:

e)

nie mniej niż 31 t i więcej

-

2 690,00 zł.

a)

od 7 t do poniżej 12 t

-

580,00 zł.

8.
Od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa) od 3,5 tony
i poniżej 12 ton:

13. Od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie
całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego i wyprodukowanych po 31 grudnia
1999 r.:

a)

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

-

520,00 zł,

a)

b)

powyżej 5,5 t do 7,5 t włącznie

-

636,00 zł,

c)

powyżej 7,5 t do 9,0 t włącznie

-

752,00 zł,

d)

powyżej 9,0 t do poniżej 12 t

-

866,00 zł.

14. Od przyczep i naczep o liczbie osi, dopuszczalnej
masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym i bez względu na
rodzaj zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego równej lub wyższej niż 12 ton:

9.
Od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa)
i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku od 3,5 tony
i poniżej 12 ton:

od 7 t do poniżej 12 t

-

520,00 zł.

1)

jedna oś:

a)

nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t

-

578,00 zł,

b)

nie mniej niż 18 t i do mniej niż 25 t

-

928,00 zł,

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
c)

nie mniej niż 25 t i więcej

2)

dwie osie:

a)
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1 110,00 zł,

nie mniej niż 12 t do mniej niż 28 t

-

928,00 zł,

b)

nie mniej niż 28 t do mniej niż 33 t

-

1 156,00 zł,

c)

nie mniej niż 33 t do mniej niż 38 t

-

1 492,00 zł,

d)

nie mniej niż 38 t i więcej

-

1 968,00 zł,

3)

trzy osie:

a)

nie mniej niż 12 t do mniej niż 38 t

-

1 156,00 zł,

b)

nie mniej niż 38 t i więcej

-

1 482,00 zł.

Poz. 2571
2)

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Krościenko Wyżne.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/64/07 Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie podatku od
środków transportowych na 2008 rok.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
za 2009 rok.
PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 2. Podatek od środków transportowych - bez wezwania –
uiszczają:
1)

osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Paweł Lorens

osoby fizyczne w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek
bankowy Urzędu Gminy,

2571
UCHWAŁA Nr XX/139/08
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz.. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r Nr 180, poz. 1111) i art. 18 a ust. 1,
art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730); Rada Gminy Krościenko
Wyżne uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na
2009 rok, pobieraną od osób fizycznych posiadających psy
w wysokości 12 zł od jednego psa.
§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 płatna jest z góry bez
wezwania w terminie do 30 września 2009 roku lub w ciągu
miesiąca od terminu nabycia psa, proporcjonalnie do ilości
miesięcy pozostających do zakończenia roku.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów
w drodze inkasa.

2. Inkasentami będą dla:
1)

sołectwa Krościenko Wyżne

- Bolesław Pudłowski,

2)

sołectwa Pustyny

- Wiesław Gomółka.

3. Wynagrodzenie
zainkasowanej opłaty.

za

inkaso

wynosi

4%

sumy

4. Opłatę można uiszczać w kasie lub na konto Urzędu
Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Krościenko Wyżne.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/65/07 Rady Gminy
Krościenko Wyżne z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty należnej
za 2009 rok.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Lorens

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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2572
UCHWAŁA Nr XXI/146/08
RADY GMINY KRZESZÓW
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Krzeszów w roku 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity 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)tekst jednolity Dz.
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1
w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów)tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada
Gminy uchwala, co następuje:

trzech kwartałów 2008 roku)M.P. Nr 81 poz. 717) z kwoty 55.80
zł) q do kwoty: 30.00 zł) q.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku
PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako
podstawa obliczania podatku rolnego, określoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych

Jan Korona

2573
UCHWAŁA Nr XXI/147/08
RADY GMINY KRZESZÓW
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 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 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych)tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Określa
nieruchomości:

się

wysokość

stawek

podatku

od

1)

od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 2.00 zł od 1 ha powierzchni,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m2
powierzchni;

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 12,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich
części o powierzchni użytkowej,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,50 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,

e)

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 2,50zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;

3)

od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych z zastrzeżeniem pkt 4.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
4)

- 9288 -

Poz. 2574 i 2575
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.

od budowli – 1% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych - zajętych na potrzeby ujęcia, uzdatniania
i dostarczania wody oraz oczyszczania i odprowadzania
ścieków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa

Jan Korona

2574
UCHWAŁA Nr XXI/148/08
RADY GMINY KRZESZÓW
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2009
2)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 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 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007r. Nr 68, poz. 449), Rada Gminy uchwala, co następuje:

grunty i budynki wykorzystywane
bezpieczeństwa publicznego.

potrzeby

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczą
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objęte
zwolnieniami ustawowymi:
1)

na

PRZEWODNICZĄCY RADY

grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony
przeciwpożarowej,

Jan Korona

2575
UCHWAŁA Nr XXI/149/08
RADY GMINY KRZESZÓW
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1i 41 ust. 1
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. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1. w związku z art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449), Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się następujące wysokości stawek podatku od
środków transportowych:

1)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- 600 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

- 1000 zł

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

- 1000 zł

2)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
3)

4)

5)

6)
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od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego,
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 600 zł
od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego,
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
od przyczepy lub naczepy, 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
- 500 zł

Poz. 2575
podatku rolnego – jak w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały;
7)

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

mniejszej niż 30 miejsc

- 1200 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

- 1500 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Korona

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/149/08
Rady Gminy Krzeszów
z dnia 20 listopada 2008 r.

Stawki podatku dla samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12

13

1500

1600

13

14

1500

1600

14

15

1500

1600

1800

1800

Dwie osie

15

Trzy osie
12

17

1980

2000

17

19

2000

2100

19

21

2000

2100

21

23

1900

2000

23

25

1900

1750

2000

2100

25

Cztery osie i więcej
12

25

2000

2100

25

27

2000

2100

27

29

2000

2100

29

31

2200

2453

2200

2453

31
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Poz. 2575
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/149/08
Rady Gminy Krzeszów
z dnia 20 listopada 2008 r.

Stawki podatku dla ciągnika siodłowego lub balastowego,
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Nie mniej niż

mniej niż

1

2

12

18

1500

1600

18

25

1600

1700

25

31

1600

1700

1600

1936

4

Dwie osie

31

Trzy osie
12

40

40

1700

1800

2000

2505

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/149/08
Rady Gminy Krzeszów
z dnia 20 listopada 2008 r.

Stawki podatku dla przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa)przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Nie mniej niż

mniej niż

1

2

12

18

500

600

18

25

600

700

700

800

4

Jedna oś

25

Dwie osie
12

28

600

700

28

33

613

850

33

38

900

1292

1149

1700

38

Trzy osie
12
38

38

800

942

1000

1281
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Poz. 2576 i 2577

2576
UCHWAŁA Nr XXI/150/08
RADY GMINY KRZESZÓW
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2009
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 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. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1. w związku z art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449), Rada Gminy uchwala, co następuje:

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Korona

§ 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych
autobusy przeznaczone do dowozu dzieci do szkół.

2577
UCHWAŁA Nr XXI/151/08
RADY GMINY KRZESZÓW
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 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. 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 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada Gminy uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek opłaty targowej:
1)

z tytułu sprzedaży z ręki, kosza itp. - 5 zł dziennie,

2)

z tytułu sprzedaży z jednego stoiska o długości do 3 mb. 10 zł dziennie,

3)

z tytułu sprzedaży z samochodu lub przyczepy:

a)

artykuły spożywcze - 15 zł dziennie,

b)

artykuły przemysłowe - 20 zł dziennie,

4)

z tytułu sprzedaży zwierząt gospodarskich - 10 zł dziennie.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
2. Opłata targowa płatna jest w dniu i w miejscu
dokonywania sprzedaży, do rąk inkasenta.
§ 3. Pobór opłaty targowej następuje przez Klub Sportowy
„Rotunda Krzeszów” na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Wójtem Gminy a Zarządem Klubu.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości
70% zainkasowanych przez inkasenta kwot.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłat należnych
w 2009 roku.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Korona
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2578
UCHWAŁA Nr XXI/152/08
RADY GMINY KRZESZÓW
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 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. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz
art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 3. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być
przez inkasenta wpłacone na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w BS Krzeszów w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym
zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić wpłata podatku
przez podatnika.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości
8% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych na konto
Urzędu Gminy Krzeszów podatków pobranych we wsiach Gminy
Krzeszów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Krzeszów pobór
podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Korona

§ 2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
powierza się sołtysom wsi położonych na terenie Gminy
Krzeszów.

2579
UCHWAŁA Nr 187/XXV/08
RADY GMINY KRZYWCZA
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zarządzenia poboru w 2009 roku podatków od osób fizycznych:
rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.
zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Rada Gminy Krzywcza uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, od
nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Inkasa dokonywać będą niżej wymienieni inkasenci,
którym z tego tytułu przysługiwać będzie wynagrodzenie – od
zainkasowanych kwot – w następującej wysokości:
1. Sołtys wsi Babice

- 12%,

2. Sołtys wsi Bachów

- 12%,

3. Sołtys wsi Chyrzyna

- 12%,

4. Sołtys wsi Krzywcza

- 12%,

5. Sołtys wsi Kupna

- 12%,

6. Sołtys wsi Reczpol

- 12%,

7. Sołtys wsi Ruszelczyce

- 12%,

Dziennik Urzędowy
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8. Sołtys wsi Skopów

- 12%,

9. Sołtys wsi Średnia

- 12%,

10. Sołtys wsi Wola Krzywiecka

- 12%.

Poz. 2580 i 2581
§ 5. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2009.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 88/XII/2007 Rady Gminy
Krzywcza z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia
poboru w 2008 roku podatków od osób fizycznych: rolnego, od
nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Jan Bukowski

2580
UCHWAŁA Nr 188/XXV/08
RADY GMINY KRZYWCZA
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2009 r.
średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia
podatku rolnego na terenie gminy w 2008 r.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.), w związku z art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krzywcza uchwala
co następuje:

§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2009.

§ 1. 1. Obniża się cenę skupu żyta do kwoty 32,00 zł za
1 kwintal.
2. Cena ma zastosowanie do obliczenia podatku rolnego
na terenie gminy na 2009 r.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Jan Bukowski

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 89/XII/2007 Rady Gminy
Krzywcza z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia

2581
UCHWAŁA Nr XVIII/125/08
RADY GMINY LUTOWISKA
z dnia 8 grudnia 2008 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r.
(M.P. Nr 59, poz. 531), Rada Gminy Lutowiska uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala
nieruchomości:

się

następujące

stawki

podatku

od
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Poz. 2582
a)

wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła
i wody oraz oczyszczania ścieków w tym sieci
i przewodów – 1 % wartości,

b)

od pozostałych budowli - 2% ich wartości,

7)

od gruntów

a)

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności
gospodarczej
w
zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,71 zł od 1m2 powierzchni,

b)

pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zł od 1ha
powierzchni,

4)

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)

5)

pozostałych budynków lub ich części:

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od 1m2
powierzchni.

a)

od domków letniskowych - 6,64 zł od 1 m
użytkowej,

b)

od garaży - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)

od budynków gospodarczych i szop drewnianych - 3,45 zł
od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

1)

od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,62 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,

2)

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
oraz
od
budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 18,69 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

3)

d)

6)

2

powierzchni

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XVII/117/08
z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2009 r.

innych nie wymienionych pod lit. a), b) i c) w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 5,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

od budowli;

Marek Bajda

2582
UCHWAŁA Nr XXIV/173/08
RADY GMINY MEDYKA
z dnia 2 grudnia 2008 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 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, Nr 175, poz.1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,
Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747;
z 2008 r. Nr 116, poz.730) uchwala się co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2008 r. (M.P Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty
46,00 zł za 1 q.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Dziadek

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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2583
UCHWAŁA Nr XXV/130/08
RADY GMINY MIELEC
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się
komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi
zmianami), 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 późniejszymi zmianami), oraz Komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2008 r. Rada Gminy Mielec uchwala co następuje:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2009 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjętą jako
podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec
z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 40 zł za 1q.

Jan Kołodziej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2584
UCHWAŁA Nr XXV/131/08
RADY GMINY MIELEC
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1
w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rady
Gminy Mielec uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie Gminy Mielec:
1)

od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

– 580 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie

– 750 zł

c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

– 900 zł

2)

od samochodu ciężarowego, o których mowa w art. 8 pkt 2
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton – jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3)

od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa
w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:

a)

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

4)

od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1.350 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
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:

–

niezależnie od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia

7)

od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:

a)

od 7 ton do 9 ton włącznie

700 zł

a)

mniejszej niż 30 miejsc

1.400 zł

b)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

800 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.800 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 pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

a)

równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1.300 zł

b)

powyżej 36 ton

5)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2009 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

1.700 zł

Jan Kołodziej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/131/08
Rady Gminy Mielec
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI
podatku dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4

Dwie osie
12

15

15

1.200

1.300

1.300

1.400

Trzy osie
12

25

25

1.615

1.800

1.800

1.900

Cztery osie i więcej
12
29

29

1.800

1.924

2.000

2.252

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/131/08
Rady Gminy Mielec
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI
podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4

Dwie osie
12

31

31

1.350

1.600

1.800

1.936

Trzy osie
12

40

40

1.600

1.900

2.100

2.505

2585
UCHWAŁA Nr XXV/132/08
RADY GMINY MIELEC
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi
zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1
w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada
Gminy Mielec uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Mielec:
1)

od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,13 zł od 1 m2
powierzchni;

2)

od budynków lub ich części:

a)

2

mieszkalnych - 0,43 zł od 1 m powierzchni użytkowej,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 14,85 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 3,18 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;

f)

od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2009r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
Jan Kołodziej

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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2586
UCHWAŁA Nr XXV/133/08
RADY GMINY MIELEC
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2009
8)

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi
zmianami), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 w związku
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada Gminy Mielec
uchwala co następuje:

§ 2. Opłata targowa płatna jest w dniu dokonywania
sprzedaży, do rąk inkasenta.
§ 3. W przypadku sprzedaży, o której mowa w § 1 pkt 2 5 wysokość opłaty ustala się po uprzednim ustaleniu powierzchni
stoiska lub placu. Jeśli opłata ustalona jako iloczyn stawki
i powierzchni, z której następuje sprzedaż, o której mowa w § 1
pkt 2 - 5, byłaby wyższa niż 658,49 zł to opłata wynosi 658,49 zł.

§ 1. Określa się wysokość stawek opłaty targowej:
1)

z tytułu sprzedaży z ręki, kosza itp. – 5 zł dziennie,

2)

z tytułu sprzedaży ze stoiska o powierzchni do 4 m2 –
10 zł dziennie,

3)

z tytułu sprzedaży ze stoiska o powierzchni powyżej 4 m2
– 20 zł dziennie,

4)

z tytułu sprzedaży z powierzchni placu do 10 m2 – 20 zł
dziennie,

5)

z tytułu sprzedaży z powierzchni placu powyżej 10 m2 –
30 zł dziennie,

6)

z tytułu sprzedaży z samochodu lub przyczepy – 5 zł
dziennie,

7)

z tytułu sprzedaży zwierząt gospodarskich – 15 zł
dziennie.

§ 4. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż płodów
rolnych wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym.
§ 5. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
Inkaso prowadzone będzie przez sołtysów poszczególnych wsi
należących do Gminy Mielec.
§ 6. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso
w wysokości 20% zainkasowanych przez inkasenta kwot.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2009 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

z tytułu sprzedaży części samochodowych, niezależnie od
sposobu sprzedaży – 100 zł dziennie,

Jan Kołodziej

2587
UCHWAŁA Nr XXV/134/08
RADY GMINY MIELEC
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości
i środków transportowych na rok 2009
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2006 Nr 136 poz. 969
z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi
zmianami), art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449), Rada Gminy Mielec uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku rolnego i od nieruchomości
nie objęte zwolnieniami ustawowymi:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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a)

grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony
przeciwpożarowej,

b)

grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności
kulturalnej i sportowej,

c)

grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól.

Poz. 2588
d)

opodatkowane podatkiem od środków transportowych
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowita od 7 ton i poniżej
12 ton, związanych wyłącznie z działalnością rolniczą.

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmuje
pojazdów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują
budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2009 r.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych
nie objęte zwolnieniami ustawowymi:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

a)

autobusy dowożące dzieci do szkół,

b)

autobusy dowożące sportowców na mecze i zawody,

c)

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywane
wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej,

Jan Kołodziej

2588
UCHWAŁA Nr XXV/183/08
RADY GMINY W NIEBYLCU
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Niebylec
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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r.
Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Rada Gminy w Niebylcu
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Niebylec w następujących wysokościach:
1)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2005 r.

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

600,00 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

820,00 zł

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

980,00 zł

2)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2005 r.

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

590,00 zł

b)

powyżej 5,5 tonu do 9 ton włącznie

810,00 zł

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

970,00 zł

3)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie

całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyprodukowanego
do
dnia
31
grudnia
2005r.posiadającego katalizator lub inne urządzenie
mające wpływ na ochronę środowiska
a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

580,00 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

800,00 zł

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

960,00 zł

4)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2005 r.
posiadającego katalizator lub inne urządzenie mające
wpływ na ochronę środowiska

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

570,00 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

790,00 zł

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

950,00 zł

5)

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 podatkowe określa załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały,

6)

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od
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3,5 tony i poniżej 12 ton, wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 2005 r.
a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.100,00 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.200,00 zł

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.300,00 zł

7)

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton, wyprodukowanego po
31 grudnia 2005 r.

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.050,00 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.250,00 zł

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.300,00 zł

8)

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton, wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 2005 r. posiadającego katalizator lub inne
urządzenie mające wpływ na ochronę środowiska

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.090,00 zł

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.150,00 zł

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.250,00 zł

9)

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton, wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 2005 r. posiadającego katalizator lub inne
urządzenie mające wpływ na ochronę środowiska

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.040,00 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.100,00 zł

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.200,00 zł

10)

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatkowe określa
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

11)

od przyczepy lub naczepy, 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, wyprodukowanej do 31 grudnia 2005 r.

a)

od 7 ton do 10 ton włącznie

750,00 zł

b)

powyżej 10 ton a poniżej 12 ton

1.100,00 zł

12)

od przyczepy lub naczepy, 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 wyprodukowanej po dniu 31 grudnia
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2005 r.
a)

od 7 ton do 10 ton włącznie

700,00 zł

b)

powyżej 10 ton a poniżej 12 ton

1.050,00 zł

13)

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub większą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego- stawki podatkowe określa załącznik nr 3
do niniejszej uchwały,

14)

od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2005 r.
- w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

mniejszej niż 30 miejsc

1,150,00 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.450,00 zł

15)

od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2005 r.
– w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

mniejszej niż 30 miejsc

1.100,00 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.400,00 zł

16)

od autobusu mającego katalizator i inne urządzenia mające
wpływ na ochronę środowiska, bez względu na datę
produkcji w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

mniejszej niż 30 miejsc

1.050,00 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.350,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy,
a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Niebylec.
§ 3. Tracą moc:
1)

uchwała Nr XXXII/153/2005 Rady Gminy w Niebylcu
z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Niebylec.

2)

uchwała Nr XIII/81/07 Rady Gminy w Niebylcu z dnia
30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXII/153/2005 Rady Gminy w Niebylcu z dnia
6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Niebylec.

§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w Urzędzie
Gminy Niebylec.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Danuta Lęcznar
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/183/08
Rady Gminy w Niebylcu
z dnia 21 listopada 2008 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.100,1.150,1.200,1.400,Trzy osie
1.150,1.200,1.300,1.500.1.700,1.900,Cztery osie i więcej
1.300,1.500,1.700
1.900,2.000,-

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1.150,1.300,1.400,1.500,1.200,1.300,1.500,1.700,1.900,2.000,1.500,1.700,1.900,2.460,2.460,-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/183/08
Rady Gminy w Niebylcu
z dnia 21 listopada 2008 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1.100,1.200,1.300,1.500,Trzy osie
1.400,1.800,-

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.200,1.300,1.400,1.944,1.728,2.508,-
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/183/08
Rady Gminy w Niebylcu
z dnia 21 listopada 2008 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
1.000,1.100,1.200,Dwie osie
1.100,1.200,1.300,1.400,Trzy osie
1.380,1.600,-

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1.100.1.200,1.300,1.200,1.300,1.350,1700,1.390,1.700,-

2589
UCHWAŁA Nr 153/XXIV/08
RADY GMINY PRUCHNIK
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 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 późniejszymi
zmianami), Rada Gminy Pruchnik uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
w 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717)
z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 47,00 zł za 1q.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Pruchnik, nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2009 r.
§ 4. Treść uchwały winna być podana do wiadomości
publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych,
uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim na terenie Gminy
oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu
Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar
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2590
UCHWAŁA Nr 154/XXIV/08
RADY GMINY PRUCHNIK
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Pruchnik uchwala co
następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Pruchnik wynoszą:

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

618

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.030

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.236

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:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
3.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
nie mniej niż

mniej niż

Stawki podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

13

1.236

1.339

13

14

1.339

1.442

14

15

1.442

1.545

1.545

1.648

15

Trzy osie
12

17

1.442

1.545

17

19

1.545

1.648

19

21

1.648

1.751

21

23

1.751

1.854

23

25

1.854

1.957

1.957

2.060

25

Cztery osie i więcej
12

25

1.751

1.854

25

27

1.854

1.957

27

29

1.957

2.060

29

31

2.060

2.527

2.189

2.527

31
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4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a)

od 3,5 tony do 7 ton włącznie

Poz. 2590

mniej niż

1.380

5. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton:

1.339

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa + ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż

powyżej 7 ton a poniżej 12 ton

Stawki podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub inne systemy zawieszenia osi
zawieszeniem uznanym za równoważne
jezdnych
Dwie osie

12

18

1.236

1.339

18

25

1.442

1.545

25

31

1.545

1.648

1.648

1.854

31

Trzy osie i więcej
12

40

40

1.597

1.700

1.700

2.369

6. Od przyczepy lub naczepy, 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:
a)

od 7 ton do 10 ton włącznie

b)

mniej niż

1.236

7. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:

1.133

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: naczepa/
przyczepa +pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

powyżej 10 ton a poniżej 12 ton

Stawki podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub inne systemy zawieszenia osi
zawieszeniem uznanym za równoważne
jezdnych
Jedna oś

12

18

1.030

1.133

18

25

1.133

1.236

1.236

1.339

25

Dwie osie
12

28

1.133

1.236

28

33

1.236

1.339

33

38

1.339

1.442

1.442

1.648

38
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Trzy osie i więcej
12

38

38

1.288

1.339

1.339

1.442

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Pruchnik
Nr 80/XIII/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Pruchnik.

8. Od autobusu – w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a)

mniej niż 20 miejsc

1.030

b)

od 20 miejsc do 29 miejsc

1.236

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.823

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Pruchnik

Przewodniczący
Rady Gminy Pruchnik

§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Pruchnik. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Jerzy Bar

2591
UCHWAŁA Nr 155/XXIV/08
RADY GMINY PRUCHNIK
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Działająca 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 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121
poz. 844 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Pruchnik
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od
nieruchomości
od
osób
fizycznych
oraz
jednostek
organizacyjnych
nie
mających
osobowości
prawnej
w następujących wysokościach:
1)

od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2
powierzchni użytkowej
0,59 zł

2)

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
oraz
od
budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej
15,00 zł

3)

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności
gospodarczej
w
zakresie
obrotu
kwalifikowanym
materiałem
siewnym
od
1m2
powierzchni użytkowej
9,24 zł

4)

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej
3,95 zł

5)

od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację pożytku publicznego od
1m2 powierzchni użytkowej
3,45 zł

6)

od budowli - 2% ich wartości

7)

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni
0,62 zł

8)

od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,90 zł

9)

od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizację pożytku publicznego od 1m2
powierzchni
0,19 zł
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§ 5. Treść uchwały winna być podana do wiadomości
publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych,
uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim na terenie Gminy
oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu
Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Pruchnik, nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 79/XIII/07 r. z dnia
28 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar

2592
UCHWAŁA Nr 160/XXIV/08
RADY GMINY PRUCHNIK
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Pruchnik oraz zasad i warunków
używania herbu, barw i pieczęci Gminy Pruchnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 3
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.), Rada Gminy
Pruchnik uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się herb, flagę banner i pieczęć Gminy
Pruchnik, których wzór stanowią załączniki Nr l, Nr 2, Nr 3 i Nr 4
do niniejszej uchwały.
§ 2. Herbem Gminy Pruchnik jest w polu czerwonym trzy
wręby srebrne (godło z herbu Korczak).
§ 3. Flagą Gminy Pruchnik jest płat tkaniny barwy
czerwonej o proporcjach: 8 : 5. Pośrodku płata trzy białe wręby.
§ 4. Bannerem Gminy Pruchnik jest czerwony płat tkaniny
o proporcjach: 4 : 1 z trzema wrębami białymi na 1/3 wysokości.
§ 5. Pieczęcią Gminy Pruchnik w jest Koło o średnicy
36 mm. W otoku napis „GMINA PRUCHNIK”, między napisem
„GMINA” i „PRUCHNIK” dwie konturowe sześciopromienne
gwiazdki. W środku liniowego koła (pieczęci) godło z herbu
Gminy Pruchnik.

§ 6. 1. Herb, flaga. banner i pieczęć Gminy określone
w § 2, 3, 4 i 5 niniejszej uchwały są znakami prawnie
chronionymi.
2. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji
naukowych, popularnonaukowych i służących celom promocji
Gminy oraz używanie herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy
Pruchnik wymaga zgody Wójta Gminy Pruchnik.
§ 7. Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, banneru
i pieczęci Gminy Pruchnik, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Pruchnik.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 160/XXIV/08
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 14 listopada 2008 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 160/XXIV/08
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 14 listopada 2008 r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 160/XXIV/08
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 14 listopada 2008 r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 160/XXIV/08
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 14 listopada 2008 r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 160/XXIV/08
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 14 listopada 2008 r.

Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Pruchnik
2. Na budynkach administracyjnych będącymi siedzibą
władz Gminy umieszcza się tablicę z wizerunkiem herbu.

§ 1. Herb jest głównym elementem pieczęci oraz
pozostałych symboli samorządowych: flagi, banneru, pieczęci
Wójta.

3. Na budynkach będących siedzibami jednostek,
o których mowa w ust. 1 pkt 4 wizerunek herbu Gminy może być
umieszczony na tablicach informacyjnych z nazwą jednostki.

§ 2. Herb i pozostałe symbole samorządowe Gminy
Pruchnik mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający
im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą
prawem dla insygniów władzy.

§ 4. W czasie świąt narodowych flagę podnosi się obok
flagi państwowej zgodnie z zasadami określonymi w stosowych
przepisach. Dotyczy to budynku będącego siedzibą władz
gminnych, jednostek organizacyjnych w gminie.

§ 3. 1. Herbu Gminy Pruchnik używają:
1)

Rada Gminy,

2)

Wójt Gminy,

3)

Urząd Gminy,

§ 5. Flaga może być używana podczas uroczystości
gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
§ 6. Wizerunek herbu Gminy oraz flagi mogą być
używane przez inne podmioty do celów nie komercyjnych lub
komercyjnych pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy
Pruchnik.

4)
jednostki organizacyjne Gminy oraz gminne służby do
celów związanych z realizacją zadań ustawowych.

2593
UCHWAŁA Nr 168/XXV/08
RADY GMINY W PRUCHNIKU
z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruchnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
Rada Gminy w Pruchniku uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Pruchnik, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Pruchnik.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Pruchnik Nr 38/V/03
Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie
Statutu Gminy Pruchnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar
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Załącznik
do uchwały Nr 168/XXV/08
Rady Gminy Pruchnik
Z dnia 12 grudnia 2008 r.

STATUT GMINY PRUCHNIK
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy Statut określa wewnętrzny ustrój Gminy
Pruchnik, będącej wspólnotą samorządową z mocy prawa
obejmującą wszystkich jej mieszkańców.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę
samorządową oraz terytorium Gminy Pruchnik,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy
Pruchnik,
3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Pruchnik,
4) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć
Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik,

po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć
uchwałę bądź zarządzenie do sądu administracyjnego.
2. Prawa, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się, jeżeli
w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.
3. Tryb określony w ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy
organ Gminy nie wykonuje czynności nakazanych prawem albo
podejmowane czynności prawne lub faktyczne naruszają prawa
osób trzecich.
4. Skargę na uchwałę Rady lub zarządzenie Wójta można
wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub
reprezentując grupę mieszkańców Gminy, którzy na to wyrażą
pisemną zgodę.
5. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje
się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu
administracyjnym.

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy
Pruchnik,

§ 7. Zakres działania Gminy obejmuje wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na
rzecz innych podmiotów.

6) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

§ 8. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie
zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów Gmina
wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Rozdział II
Gmina
§ 3. 1. Siedzibą organów Gminy jest Pruchnik.
2. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni
80,31 km2. Granice Gminy zaznaczone są na mapie stanowiącej
załącznik Nr 1 do Statutu.
§ 4. 1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.
3. Zasadami działania Gminy są demokracja i jawność.
§ 5. 1. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia
w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub
za pośrednictwem organów Gminy.
2. Mieszkańcy mają prawo:
1)

wybierać i być wybieranymi do wszystkich organów
Gminy,

2)

oceniać działalność organów Gminy,

3)

uczestniczyć i wypowiadać się na posiedzeniach Rady i jej
Komisji zgodnie z ich regulaminem.

3. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady,
wyboru Wójta oraz przeprowadzania referendum określają
odrębne ustawy.
§ 6. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały
naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organy
Gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może –

§ 9. 1. Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej
mieszkańców realizuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych oraz
zadania przejęte od administracji rządowej w drodze
porozumienia.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 przejęte przez Gminę
będą wykonywane po zapewnieniu środków finansowych na ich
realizację.
§ 10. Realizacja zadań publicznych wykonywanych przez
Gminę może nastąpić w drodze współdziałania między
jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez:
1) podjęcie
międzygminnego,

uchwały

o

przystąpieniu

do

związku

2) zawieranie porozumień międzygminnych,
3) udzielanie pomocy, w tym pomocy finansowej innym
jednostkom samorządu terytorialnego.
Rozdział III
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 11. 1. Jednostki pomocnicze tworzy Rada w drodze
uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z
ich inicjatywy.
2. Uchwały Rady wymaga również połączenie, podział
i znoszenie jednostek pomocniczych. Inicjatorem utworzenia,
połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą
być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmować, albo organy Gminy.
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3. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki.

4. O przeznaczeniu dochodów decyduje
Wiejskie. Decyzje te przekazywane są do Wójta.

4. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i istniejące więzi społeczne między
mieszkańcami.

5. Wszystkie uzyskane przez Sołectwo dochody winny być
odprowadzane na rachunek budżetu Gminy.

§ 12. Uchwały, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2 powinny
określać w szczególności:

Zebranie

6. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Gospodarka
finansowa prowadzona jest tylko w ramach budżetu Gminy, gdzie
kumulowane są wszystkie dochody i skąd finansowane są
wszystkie wydatki.
7. Obsługę finansowo-księgową Sołectwa sprawuje Urząd
Gminy.

1) obszar,
2) granice,

§ 16. Nadzór nad działalnością organów jednostek
pomocniczych sprawuje Rada oraz Wójt na zasadach określonych
w statutach, o których mowa w § 14 ust. 1

3) siedzibę władz,
4) nazwę jednostki pomocniczej.

Rozdział IV
Jednostki organizacyjne Gminy

§ 13. 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są Sołectwa.
2. W Gminie utworzono następujące sołectwa:

§ 17. 1. Gmina w celu realizacji swoich zadań może
tworzyć jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe, zakłady
budżetowe) oraz spółki, a także zawierać umowy z innymi
podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

1)

Hawłowice,

2)

Jodłówka,

3)

Jodłówka Parcelacja,

4)

Kramarzówka,

1)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku,

5)

Pruchnik Dolny,

2)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruchniku,

6)

Pruchnik Górny,

3)

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku,

7)

Rozbórz Długi,

4)

Gimnazjum Publiczne w Pruchniku,

8)

Rozbórz Okrągły,

5)

Zespół Szkół w Rozborzu Długim,

9)

Rzeplin,

6)

Szkołę Podstawową Nr 1 w Pruchniku,

10)

Świebodna.

7)

Szkołę Podstawową Nr 2 w Pruchniku,

§ 14. 1. Rada
po
przeprowadzeniu
konsultacji
z mieszkańcami uchwala odrębne statuty dla jednostek
pomocniczych.

8)

Szkołę Podstawową w Kramarzówce,

9)

Szkołę Podstawową w Jodłówce,

2. Statuty
w szczególności:

10)

Szkołę Podstawową w Świebodnej,

11)

Przedszkole Samorządowe w Pruchniku.

jednostek

2. Gmina utworzyła następujące jednostki organizacyjne:

pomocniczych

określają

1)

organizację i zakres działania jednostek pomocniczych,

2)

zasady oraz
pomocniczych,

3)

zakres i formy nadzoru oraz kontroli organów Gminy nad
działalnością jednostek pomocniczych.

tryb

wyboru

organów

jednostek

§ 15. 1. Rada odrębną uchwałą może przekazać jednostce
pomocniczej wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą
jednostka zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza
pochodzącymi z niej określonymi dochodami w zakresie i na
zasadach szczegółowo określonych w statucie jednostki
pomocniczej.
2. Sołectwo samodzielnie zarządza powierzonym mu
mieniem komunalnym, bez możliwości jego zbywania
i wydzierżawiania.
3. W wyniku zarządzania powierzonym mieniem Sołectwo
może uzyskiwać dochody.

3. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić
działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze
użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych
w odrębnej ustawie.
4. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja oraz wyposażanie
w majątek jednostek organizacyjnych Gminy następuje na
podstawie uchwały Rady.
5. Działalność jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1, 2 i 3 finansowana jest z budżetu Gminy na zasadach
określonych ustawą o finansach publicznych.
6. Organizację
i
zakres
działania
jednostek
organizacyjnych określają odrębne statuty lub umowy (akty
założycielskie).
§ 18. 1. Rada uchwala statuty gminnych jednostek
organizacyjnych nie będących spółkami prawa handlowego.
2. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy należy do kompetencji Wójta.
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Rozdział V
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów
Gminy
§ 19. 1. Organami Gminy są:
1)

Rada ,

2)

Wójt.

3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady Rada podejmuje uchwałę w sprawie
przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia
złożenia rezygnacji.
4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, w ciągu 1
miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady jest równoznaczne z przyjęciem
rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca,
w którym powinna być podjęta uchwała.

2. Organy Gminy wykonują swoje zadania przy pomocy
Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 20. 1. Działalność organów Gminy
Ograniczenia jawności wynikają jedynie z ustaw.

Poz. 2593

jest

jawna.

2. Jawność działania obejmuje w szczególności prawo
obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady
i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do dokumentów
wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym
protokołów posiedzeń organów Gminy i Komisji Rady.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich
określa załącznik Nr 2 do Statutu.
§ 21. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy
z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców
w drodze referendum.
§ 22. W skład Rady wchodzi 15 radnych wybranych przez
mieszkańców Gminy w głosowaniu powszechnym na okres 4 lat,
licząc od dnia wyborów.
§ 23. 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki,
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Bezwzględną większość głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady stosuje się
w przypadku, wyboru Przewodniczącego Rady i dwóch
Wiceprzewodniczących Rady oraz przy podejmowaniu uchwał
dotyczących zobowiązań finansowych.

§ 26. 1. Organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie
obrad Rady należy do zadań Przewodniczącego Rady.
Rady
może
wyznaczyć
2. Przewodniczący
wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego Rady.

do

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady,
jego zadania wykonuje wyznaczony Wiceprzewodniczący Rady.
§ 27. Rada obraduje na sesjach.
§ 28. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje
Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po
ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do Rad na obszarze
całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych
w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.
2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 sesję zwołuje
komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po
ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub
w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający
w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.
3. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą
sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do
pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować
w szczególności następujące sprawy:
1)

3. Bezwzględną większość głosów ustawowego składu
Rady stosuje się przy podejmowaniu uchwał:

powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
spośród radnych obecnych na Sesji,

2)

złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,

1)

w sprawie absolutorium dla Wójta,

3)

złożenie ślubowania przez Wójta,

2)

o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania
Wójta z powodu nieudzielenia absolutorium (głosowanie
imienne)

4)

wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,

5)

wybór Komisji Rady
osobowych,

6)

poinformowanie Rady o stanie budżetu oraz sprawozdanie
Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

3)

w sprawie przeprowadzenia referendum
w innych sprawach niż odwołanie Wójta,

lokalnego

4)

w sprawie zmiany porządku obrad sesji Rady,

5)

dotyczących przyjęcia statutu związku komunalnego.

§ 24. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania Gminy o ile ustawy nie stanowią
inaczej.
§ 25. 1. Rada
wybiera
ze
swojego
grona
Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących Rady w
głosowaniu tajnym większością o której mowa w § 23 ust. 2
2. Odwołanie
Przewodniczącego
Rady
i Wiceprzewodniczących Rady następuje na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.

§ 29. Sesję Rady
a w przypadku
jego
Wiceprzewodniczący.

oraz ustalenie ich składów

zwołuje Przewodniczący Rady,
nieobecności
wyznaczony

§ 30. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością
potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
2. Sesjami nadzwyczajnymi są sesje zwoływane przez
Przewodniczącego Rady na wniosek Wójta lub grupy radnych
stanowiącej co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady. Wniosek
o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad
oraz projekty uchwał Rady. Przewodniczący Rady zwołuje sesję
nadzwyczajną w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
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3. Przewodniczący Rady może zwoływać również tzw.
sesje uroczyste, organizowane dla nadania szczególnie
uroczystego charakteru obchodom świąt i rocznic ważnych
z punktu widzenia historii państwowości polskiej lub Gminy.
4. W czasie odbywania sesji uroczystej dopuszczalne jest
pominięcie w porządku obrad niektórych elementów
proceduralnych
przewidzianych
w
Regulaminie
Rady
i wprowadzenie innych elementów uroczystych.
§ 31. 1. Sesja może składać się z jednego posiedzenia lub
w szczególnie uzasadnionych przypadkach z więcej niż jednego
posiedzenia.
2. Odbycie sesji złożonej z więcej niż jednego posiedzenia
proponuje, zwołując sesję Przewodniczący Rady.
3. Rada może na wniosek Przewodniczącego Rady lub
radnego postanowić o przerwaniu sesji. Przewodniczący Rady
wyznacza termin kolejnego posiedzenia.
§ 32. W sesji Rady powinni uczestniczyć Wójt lub jego
Zastępca, Sekretarz, Skarbnik oraz Kierownicy referatów,
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli na sesji
mają być omawiane sprawy należące do zakresu ich kompetencji.
§ 33. 1. Projekt porządku obrad, miejsce, termin oraz
godzinę rozpoczęcia sesji ustala Przewodniczący Rady
w porozumieniu z Wójtem.
2. Przygotowanie materiałów na
organizacyjno-techniczną zapewnia Urząd.

sesję

i

obsługę

§ 34. 1. O terminie sesji zwyczajnej powiadamia się
radnych oraz Przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych na piśmie najpóźniej na 7 dni przed
ustalonym terminem obrad.
2. O terminie sesji poświęconej uchwaleniu budżetu
zawiadamia się radnych oraz Przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych na piśmie co najmniej na
14 dni przed terminem sesji.
3. O terminie sesji nadzwyczajnej zawiadamia się radnych
oraz Przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych najpóźniej na dzień przed planowanym terminem
sesji.
4. W zawiadomieniu o sesji podaje się: miejsce, dzień
i godzinę rozpoczęcia posiedzenia, a także proponowany porządek
obrad.
5. Wraz z zawiadomieniem o sesji Radnym doręcza się
projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane
z porządkiem obrad.
6. Zawiadomienie o sesji i proponowanym porządku obrad
powinno być podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu najpóźniej
na dzień przed planowanym terminem sesji.
§ 35. W lokalu, w którym odbywają się obrady Rady
należy zapewnić także miejsce dla zainteresowanych obywateli.
§ 36. 1. Sesje Rady są jawne.
2. Rada może postanowić o ograniczeniu jawności obrad
jedynie w przypadkach wskazanych w ustawach.
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§ 37. 1. Rada może rozpocząć obrady i podejmować
uchwały przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady (quorum).
2. Przewodniczący Rady postanawia o przerwaniu
posiedzenia, na którym podejmowane są uchwały w przypadku
braku quorum stwierdzonego w czasie obrad i nie mogąc zebrać
quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
3. Stwierdzenia quorum Przewodniczący Rady dokonuje
na podstawie przedłożonej mu listy obecności a w toku sesji po co
najmniej dwukrotnym przeliczeniu radnych obecnych na sesji.
4. Uchwały podjęte przez Radę do chwili przerwania
posiedzenia zachowują moc obowiązującą.
5. Fakt przerwania posiedzenia oraz imiona i nazwiska
radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady
i spowodowali brak quorum, odnotowuje się w protokole
posiedzenia.
§ 38. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez
Przewodniczącego Rady formuły: „Wysoka Rado, otwieram
......sesję Rady Gminy Pruchnik”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza quorum,
a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka
obrady.
§ 39. 1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada
nie może podejmować uchwał z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3. Do zmiany porządku obrad sesji nadzwyczajnej stosuje
się wymóg określone w ust. 2, z tym, że dodatkowo wymagana
jest zgoda wnioskodawcy.
4. Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady jest
obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady
projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni
przed dniem rozpoczęcia sesji. Projekt ten bezzwłocznie przesyła
się osobom, o których mowa w § 34 ust. 1.
§ 40. W porządku obrad każdej zwyczajnej sesji Rady
przewiduje się:
1) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Sprawozdanie Wójta ze swojej działalności w okresie
między sesjami i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4) Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych lub
ich Kluby.
5) Rozpatrywanie projektów uchwał.
6) Wolne wnioski, zapytania i informacje.
7) Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
§ 41. 1. Interpelacje składa się w sprawach istotnych dla
wspólnoty samorządowej, przy czym powinny być one
sformułowane jasno i zwięźle. Interpelacje składa się na piśmie na
ręce Przewodniczącego Rady. Wyjaśnienie sprawy będącej
przedmiotem interpelacji powinno nastąpić na najbliższej sesji lub
na piśmie w terminie nie przekraczającym 14 dni od jej
zamknięcia.
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2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski, o których mowa w §
40 pkt 4 następuje na sesji, na której wniosek został złożony lub
na najbliższej sesji.
3. W punkcie, o którym mowa w § 40 pkt 6 każdy radny,
zaproszeni goście oraz inne osoby spośród publiczności mogą
przekazywać w formie (wniosku zapytania, interwencji itp. )
informacje, spostrzeżenia oraz zwracać się o wyjaśnienia i
załatwienie spraw będących w zakresie działania organów Gminy.

Poz. 2593
4. W ciągu całej sesji przewodniczący obrad udziela głosu
poza ustaloną kolejnością mówców w sprawie zgłoszenia
wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą
być w szczególności sprawy:
1)

stwierdzenia quorum lub sprawdzenia listy obecności,

2)

wycofania określonego tematu lub sprawy z porządku
obrad,

4. Odpowiedzi i wyjaśnienia na interpelacje oraz wnioski,
zapytania, interwencje itp. udzielają: Przewodniczący Rady, Wójt,
Zastępca Wójta, wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu lub
jednostki organizacyjnej Gminy.

3)

kontynuowania obrad na następnym posiedzeniu,

4)

ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

5)

zakończenia dyskusji i podjęcia głosowania nad uchwałą,

5. Urząd prowadzi ewidencję zgłaszanych interpelacji i
wniosków, a także czuwa nad terminowym ich załatwianiem.

6)

zamknięcia listy mówców,

7)

odesłania projektu uchwały do komisji,

8)

zarządzenia głosowania jawnego imiennego,

9)

przeliczenia głosów,

10)

zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały
wycofania projektu,

11)

przestrzegania regulaminu obrad,

12)

zarządzenia przerwy w obradach,

13)

zamknięcie obrad,

14)

sprostowania błędnie zrozumianego
przytoczonego stwierdzenia mówcy.

§ 42. Wójt lub jego Zastępca przedkłada Radzie na każdej
sesji sprawozdanie z działalności w okresie od poprzedniej sesji.
§ 43. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z
ustalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję
nad każdym z punktów.
2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady
może dokonać za zgodą Rady zmian w kolejności poszczególnych
punktów porządku obrad.
§ 44. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym
przebiegiem i zachowaniem porządku obrad i może kierować do
zabierających głos uwagi dotyczące przestrzegania formy i czasu
trwania wystąpień.
2. Przedmiotem wystąpień na sesji mogą być tylko sprawy
objęte porządkiem obrad z zastrzeżeniem możliwości
dokonywania autopoprawek do projektów uchwał oraz za zgodą
Rady wprowadzenia pod obrady projektów uchwał bądź innych
pilnych spraw nie objętych porządkiem obrad.
3. W przypadku stwierdzenia, że mówca w swoim
wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie
przekracza przeznaczony dla niego czas, Przewodniczący obrad
może przywołać go "do rzeczy", a po dwukrotnym przywołaniu
może mu odebrać głos.
4. Jeżeli sposób wystąpienia lub zachowania mówcy
zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji
Przewodniczący przywołuje "do porządku", a gdy przywołanie
nie odniosło skutku może mu odebrać głos, polecając
jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.
5. Przewodniczący obrad może również nakazać
opuszczenie sali przez osoby spoza Rady, które swoim
zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź
uchybiają powadze sesji.
§ 45. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu najpierw
radnym, a następnie przewodniczącym organów wykonawczych
jednostek pomocniczych Gminy według kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza
kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli konieczność zabrania
głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy.
3. Czas trwania wystąpień w dyskusji nie powinien
przekraczać 5 minut, a powtórne wystąpienie w tej samej sprawie
3 minut. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad
może wyrazić zgodę na przedłużony czas trwania wystąpienia.

albo

lub

nieściśle

5. Wnioski o charakterze formalnym Przewodniczący
obrad poddaje pod głosowanie po wysłuchaniu wnioskodawcy
oraz ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
6. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący udziela
głosu:
1)

Wójtowi i jego Zastępcy,

2)

Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy lub innemu
rzeczoznawcy
w
celu
wyjaśnienia
wątpliwości
w rozważanej sprawie.

§ 46. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie
spośród publiczności jeżeli zgłosi ona taki zamiar i poda
przedmiot sprawy, w której zamierza się wypowiedzieć.
§ 47. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący
obrad kończy sesję słowami: „Wysoka Rado zamykam ..... sesję
Rady Gminy Pruchnik”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zamknięcia uznaje się za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 odnosi się także do sesji, która
obejmowała więcej niż jedno posiedzenie.
§ 48. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej
pracy Rady na sesji, dotyczące zwłaszcza miejsca obrad oraz
bezpieczeństwa radnych i innych osób uczestniczących w sesji, a
także porządku po jej zakończeniu zapewnia Wójt, działając w
tym zakresie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.
§ 49. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad
po zamknięciu sesji albo posiedzenia mają zastosowanie ogólne
przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9317 -

§ 50. 1. Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej
rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
1)

Poz. 2593
§ 52. 1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący
obrad przy pomocy Wiceprzewodniczącego.
2. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący

numer, datę i miejsce posiedzenia,
obrad.

2)

nazwisko i imię Przewodniczącego obrad i protokolanta,

3)

stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

4)

stwierdzenie przyjęcia protokołu z sesji,

5)

ustalony porządek obrad,

6)

przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz
tekst zgłoszonych i przyjętych wniosków,

7)

przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,

8)

czas trwania sesji,

4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji
skrutacyjnej odczytuje protokół zawierający wyniki głosowania.

9)

podpis Przewodniczącego obrad oraz osoby sporządzającej
protokół. Protokolant podpisuje protokół po jego
sporządzeniu, Przewodniczący obrad podpisuje protokół
po przyjęciu protokołu przez Radę.

§ 54. W przypadku, gdy Rada postanowi o podjęciu
uchwały w trybie głosowania jawnego imiennego stosuje się
głosowanie ustne.

2. Do protokołu dołącza się:
1)

listę obecności radnych, przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy oraz osób
reprezentujących Urząd i jednostki organizacyjne Gminy,

2)

listę zaproszonych gości,

3)

teksty uchwał podjętych przez Radę,

4)

karty głosowania tajnego oraz głosowania jawnego
imiennego jak również protokoły komisji skrutacyjnej,

5)

inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego obrad
w czasie trwania sesji.

3. Urząd sporządza protokół z każdej sesji wraz
z dokumentami, o których mowa w ust. 2 w terminie do dnia
zwołania następnej sesji. Protokół bezzwłocznie wykłada się do
wglądu radnych w Urzędzie.
4. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do
protokołu z sesji w terminie 7 dni od wyłożenia protokołu do
wglądu lub na najbliższej sesji. Radny ma prawo porównania
treści protokołu z zapisem na taśmach magnetofonowych lub
magnetowidowych.
5. Radny, którego wniosek o wniesienie poprawki do
protokołu lub jego uzupełnienie nie został uwzględniony może
przedłożyć go na sesji.
6. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje Rada w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, po uprzednim
wysłuchaniu protokolanta.
7. Protokoły
numeruje
się
cyframi
rzymskimi
odpowiadającymi numerom sesji w danej kadencji i oznaczeniem
roku kalendarzowego.
8. Przebieg sesji może by rejestrowany na nośnikach
elektronicznych, które stanowią materiał przy sporządzaniu
protokołu z sesji. Zapisy przebiegu sesji na nośnikach
elektronicznych przechowuje się i udostępnia w Urzędzie do dnia
przyjęcia protokołu z ostatniej sesji danej kadencji Rady.
§ 51. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 53. 1. Głosowanie tajne przeprowadza 3
komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych.

osobowa

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart
ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada
ustala sposób głosowania.
3. Przewodniczący
komisji
skrutacyjnej
przed
przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania (aby
zachować tajność), a komisja przeprowadza je odczytując kolejno
radnych z listy obecności.

§ 55. 1. Wnioski do projektów uchwał złożone do Komisji
Uchwał i Wniosków, Przewodniczący obrad poddaje pod
głosowanie po uprzednim sprecyzowaniu i ogłoszeniu radnym
proponowanej treści wniosku w taki sposób, aby jego redakcja
była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji
wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje
pod głosowanie wniosek najdalej idący, którego przyjęcie może
wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób,
Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów
zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po
otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie
zamknięcie listy kandydatów i zarządza głosowanie.
§ 56. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza,
że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą
ilość głosów "za" w porównaniu z ilością głosów "przeciw", przy
czym głosów "wstrzymujących się" nie bierze się pod uwagę.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza,
że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co
najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych
głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. Przy
parzystej liczbie głosów stosuje się regułę 50% plus jeden. Przy
nieparzystej liczbie głosów jest to pierwsza liczba naturalna,
przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
3. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego
składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego
składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
§ 57. 1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach
w drodze uchwał.
2. Uchwały są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem
uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane
w protokole z sesji.
§ 58. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi,
Komisjom Rady, radnym, Klubom Radnych, chyba, że przepisy
ustawy stanowią inaczej.
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2. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej a także
inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należą do wyłącznej
kompetencji Wójta.
§ 59. 1. Uchwały Rady powinny być
w sposób czytelny i zawierać w szczególności:

zredagowane

Poz. 2593
§ 61. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub
Wiceprzewodniczący, który w jego zastępstwie prowadził sesję.
§ 62. 1. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze
uchwał i przechowywane wraz z protokołami z sesji w Urzędzie.
2. Uchwały
wykonania.

Rady

przekazywane

są

Wójtowi

do

1)

oznaczenie rodzaju aktu prawnego "Uchwała", kolejny
numer i nazwę Rady,

2)

datę i zwięzłe określenie przedmiotu uchwały,

3)

podstawę prawną,

2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia
kadencji Rady i upływa z dniem upływu kadencji Rady.

4)

określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie
uchwały oraz organów sprawujących nadzór nad jej
realizacją,

3. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą
złożenia wobec Rady ślubowania o treści określonej w art. 29 a
ustawy.

5)

termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej
obowiązywania,

4. Wójt w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje
swojego Zastępcę.

6)

rozstrzygnięcie dotyczące ogłoszenia uchwały.

§ 64. 1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy
określone przepisami prawa.

2. Podstawową jednostką redakcyjną i systematyzacyjną
jest paragraf. Paragraf w razie potrzeby można dzielić na ustępy, a
ustępy na punkty i litery.
3. W razie potrzeby do uchwały dołącza się załączniki.
Odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach
szczegółowych do uchwały.
4. Uchwała może zawierać zobowiązanie Wójta do
sporządzania jednolitego tekstu uchwały, która została
znowelizowana i zawiera liczne zmiany.
5. W uchwałach podaje się numer uchwały (cyframi
arabskimi), numer sesji (cyframi rzymskimi) oraz rok podjęcia
uchwały.
§ 60. 1. Projekty uchwał przygotowane na sesję opiniują
właściwe Komisje Rady.

§ 63. 1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

2. Do zadań Wójta należą w szczególności:
1)

przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2)

określanie sposobu wykonania uchwał,

3)

gospodarowanie mieniem komunalnym,

4)

wykonywanie budżetu,

5)

zatrudnianie i zwalnianie
jednostek organizacyjnych.

kierowników

gminnych

3. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega
wyłącznie Radzie.
4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje
ją na zewnątrz.

2. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego
członek Komisji przekazuje Przewodniczącemu Rady pisemną
opinię do projektu uchwały przed rozpoczęciem sesji.

Rozdział VII
Komisje Rady

3. W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej
przez Komisję, Klub, radnych swoje stanowisko do projektu
uchwały wyraża Wójt w formie pisemnej.

§ 65. 1. Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;
w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

4. Projekty uchwał dotyczące
wymagają pozytywnej opinii Skarbnika.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie radni
w tym przedstawiciele wszystkich klubów, za wyjątkiem radnych
pełniących funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
Rady.

spraw

budżetowych

5. W celu wyrażenia stanowiska przez Wójta, występujący
z inicjatywą uchwałodawczą przekazują projekt uchwały do
Wójta nie później niż na 3 dni przed sesją.
6. Niedostarczenie opinii najpóźniej do dnia sesji oznacza
formalny brak zastrzeżeń do projektu uchwały i pozwala na
wniesienie go na sesję Rady.
7. Opinie do projektu uchwały Komisje przedstawiają na
sesji, Przewodniczący obrad informuje o przebiegu głosowania w
poszczególnych Komisjach, a opinie Wójta przedstawia na sesji
Wójt lub jego Zastępca.
8. Projekty uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki
mogą być rozpatrywane przez Radę bez konieczności zachowania
trybu określonego w ust. 1-6 pod warunkiem uzyskania na to
zgody Rady.

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
zwykłą większością głosów.
§ 66. 1. Do
zadań
Komisji
w szczególności następujące sprawy:

Rewizyjnej

należą

1)

kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy,

2)

opiniowanie wykonania budżetu,

3)

występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia
lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek
w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez
Regionalną Izbę Obrachunkową,
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4)

skarg i wniosków dotyczących działalności Wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych Gminy,

5)

występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

6)

opiniowanie projektów uchwał w zakresie obejmującym
kompetencje Komisji Rewizyjnej,

7)

wyrażanie stanowiska w kwestiach przekazanych Komisji
Rewizyjnej przez Radę oraz przez Wójta,

8)

wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę
w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień
kontrolnych innych Komisji Stałych, powoływanych przez
Radę na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy.

2. Komisja Rewizyjna
i przeprowadza kontrole.

obraduje

na

posiedzeniach

§ 67. 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są
przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na dwa miesiące.
2. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą
uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać
głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału
w głosowaniu.
3. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim
co najmniej połowa składu Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwały (rozstrzygnięcia) podejmowane przez Komisję
Rewizyjną zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu Komisji.
5. Rozstrzygnięcia Komisji Rewizyjnej mają formę opinii
lub wniosków i są przedkładane Radzie.
§ 68. 1. Podstawową formą działania Komisji Rewizyjnej
są kontrole.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w oparciu o
zatwierdzony przez Radę plan pracy.
3. Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli nie
ujętych w planie pracy na wyraźne zlecenie Rady.
4. Przedmiotem kontroli jest działalność Wójta, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy
w zakresie:
1)

gospodarki finansowo-ekonomicznej,

2)

gospodarowania mieniem komunalnym,

3)

przestrzegania i realizacji postanowień Statutu Gminy,
uchwał Rady oraz innych przepisów,

4)

realizacji bieżących zadań Gminy.

5. Kontroli dokonuje się z punktu widzenia interesu
Gminy pod względem legalności, gospodarności, celowości
i rzetelności.
6. Kontrolę przeprowadza wyłoniony z członków Komisji
Rewizyjnej zespół lub cała Komisja.
7. Pracami
Komisji
Rewizyjnej
kieruje
jej
Przewodniczący,
a
zespołem
wyznaczony
przez
Przewodniczącego członek.
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8. Komisja Rewizyjna dla wykonania swych zadań może
powołać ekspertów.
9. O terminie przeprowadzenia kontroli i jej zakresie
Przewodniczący Komisji powiadamia kontrolowanego.
10. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe
zapewnia kontrolowany. Przy czynnościach kontrolnych ma
prawo uczestniczyć osoba lub osoby upoważnione do
reprezentowania kontrolowanego.
11. Działalność Komisji Rewizyjnej nie może naruszać
obowiązującego u kontrolowanego porządku pracy, w tym
kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.
12. W związku z wykonywaną kontrolą członkowie
Komisji Rewizyjnej mają prawo:
1)

wstępu
do
pomieszczeń
kontrolowanego,

2)

wglądu do akt i dokumentów znajdujących
u kontrolowanego i związanych z jego działalnością,

3)

zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,

4)

żądania od pracowników kontrolowanego ustnych
i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących
przedmiotu kontroli,

5)

przyjmowania
kontrolowanego.

oświadczeń

i

innych

od

obiektów
się

pracowników

13. Kontrolującego obowiązują przepisy bhp, sanitarne
oraz o postępowaniu z informacjami stanowiącymi tajemnicę
państwową i służbową u kontrolowanego.
14. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna (zespół)
sporządza protokół. Protokół ujmuje fakty służące do oceny
kontrolowanego, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny
i skutki oraz osoby odpowiedzialne za w/w nieprawidłowości.
Protokół ponadto powinien zawierać:
1)

wskazanie kontrolowanego,

2)

imiona i nazwiska osób kontrolujących,

3)

określenie przedmiotu kontroli,

4)

czas trwania kontroli,

5)

wykorzystane dowody,

6)

ewentualne zastrzeżenia kontrolowanego lub wyjaśnienia
odmowy podpisu,

7)

wykaz załączników.

15. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu
kontrolnego a ze strony kontrolowanego osoba lub osoby
upoważnione do reprezentowania kontrolowanego.
16. Jeden egzemplarz protokołu Komisja Rewizyjna
pozostawia kontrolowanemu za potwierdzeniem odbioru.
§ 69. 1. Na podstawie protokołu Komisja Rewizyjna
kieruje do kontrolowanego wystąpienie pokontrolne zawierające
uwagi i wnioski w sprawie usunięcia nieprawidłowości
i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób
odpowiedzialnych za ich powstanie.
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2. Kontrolowany, do którego wystąpienie pokontrolne
zostało skierowane jest obowiązany w wyznaczonym terminie
zawiadomić Radę o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu
wniosków.
3. Wyniki swoich działań Komisja Rewizyjna przedstawia
Radzie w formie sprawozdania.
Sprawozdanie powinno zawierać:

Poz. 2593
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
Gminy w zakresie kompetencji Komisji.
2. Komisje rozstrzygają sprawy będące przedmiotem ich
działania w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
3. Komisje mogą powoływać rzeczoznawców, ekspertów,
biegłych w sprawach związanych z ich działalnością.

1)
zwięzły opis kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn
ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za
ich powstanie,

4. Ekspertom spoza Rady za udział w posiedzeniu Komisji
i wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie na podstawie
umowy cywilno-prawnej. Umowę taką zawiera Wójt.

2)

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Protokół
podpisuje osoba prowadząca posiedzenie i protokolant.

wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,

3)
jeżeli zachodzi konieczność, wnioski o podjęcie
odpowiednich kroków do osób winnych powstałych
nieprawidłowości.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli jest
przedmiotem obrad Rady.
5. Komisja Rewizyjna przedkłada ponadto Radzie
w terminie do końca lutego każdego roku roczne sprawozdanie
z realizacji planu pracy za rok ubiegły uchwalonego przez Radę.
§ 70. 1. Oprócz Komisji Rewizyjnej Rada powołuje
następujące komisje stałe :
1)

Budżetowo - Gospodarczą,

2)

Spraw Społecznych,

§ 74. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy
także:
1)

ustalanie terminów i porządku dziennego posiedzeń,

2)
inicjatywa w zakresie opracowywania projektów planów
pracy Komisji,
3)

przedłożenie planu pracy Komisji Radzie,

4)

wyznaczanie sprawozdawców na posiedzenia Komisji,

5)

przygotowywanie sprawozdań z prac Komisji.
Rozdział VIII
Radni

zwane dalej Komisjami.
2. Rada może również powoływać komisje doraźne do
wykonywania określonych zadań.
§ 71. 1. Liczbę członków Komisji, ich skład osobowy oraz
szczegółowy zakres działania określa Rada w odrębnej uchwale.
2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada zwykłą
większością głosów.
3. Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona
Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Komisje podlegają Radzie w całym zakresie swojej
działalności.
5. Podstawą działania Komisji jest przedłożony Radzie do
końca stycznia danego roku kalendarzowego plan pracy lub
wyraźne zlecenie Rady.
§ 72. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni
nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji
i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 73. 1. Do zadań Komisji należy:
1)

opiniowanie uchwał Rady oraz sprawowanie kontroli nad
ich wykonaniem w zakresie kompetencji Komisji,

2)

występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3)

opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji
przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków
Komisji i obywateli,

4)

przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków
mieszkańców w sprawach działalności Rady, gminnych

§ 75. 1. Radny zobowiązany jest brać udział w pracach
Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, do
których został wybrany lub desygnowany.
2. Obowiązkiem radnego jest utrzymywanie stałej
z mieszkańcami Gminy, a w szczególności:

więzi

1)

informowanie mieszkańców o stanie Gminy,

2)

propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,

3)

informowanie
w Radzie,

4)

przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg
mieszkańców Gminy m.in. na spotkaniach z wyborcami i
przedstawienie ich organom Gminy do rozpatrzenia.

mieszkańców

o

swojej

działalności

3. Radny nie jest związany instrukcjami wyborców.
4. Radny powinien współdziałać z jednostkami
pomocniczymi
Gminy
i
informować
mieszkańców
o poczynaniach władz samorządowych.
§ 76. Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi
w Statucie i ustawie radny może:
1) domagać się wniesienia pod obrady Rady spraw
wynikających z postulatów i wniosków wyborców,
2) podejmować działania i składać wnioski w organach
i jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy,
3) żądać pomocy Wójta i Urzędu w sprawach
wynikających z działalności radnego, a w szczególności
informacji o planach i realizacji zadań budżetowo-gospodarczych,
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2)

wypowiadania się na forum Rady przez swych
przedstawicieli w sprawach będących przedmiotem obrad
Rady,

4) zgłaszać interpelacje, zapytania i wnioski.

3)

zgłaszania interpelacji i zapytań w sprawach Gminy.

§ 77. 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:

7. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ
kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniem Klubu. Klub może
ulec wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwały swych
członków.

wydanych
rozstrzygnięciach
i
decyzjach
dotyczących
mieszkańców, a także okazania dokumentów znajdujących się
w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,

1)

odmowy złożenia ślubowania,

2)

pisemnego zrzeczenia się mandatu,

3)

utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu
wyborów,

4)

prawomocnego
wyroku
sądu,
orzeczonego
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

za

5)

śmierci,

6)

naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego
z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach
funkcji lub działalności.

8. Wójt zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia
pomieszczeń Urzędu na posiedzenia Klubów Radnych.
9. Radny może należeć tylko do jednego Klubu Radnych.
Rozdział IX
Zasady uczestnictwa przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych w pracach Rady i jej
Komisji
§ 81. 1. Przewodniczący
organów
wykonawczych
jednostek pomocniczych uczestniczą w posiedzeniach Rady bez
prawa udziału w głosowaniu.

2. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach
określonych w ust. 1 stwierdza Rada w drodze uchwały,
najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia
mandatu.

2. Mogą oni uczestniczyć w posiedzeniach Komisji stałych
i doraźnych również bez prawa udziału w głosowaniu.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 przed
podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić
radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 82. O terminie sesji Przewodniczący Rady zawiadamia
przewodniczących
organów
wykonawczych
jednostek
pomocniczych.

4. Uchwałę Rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza
się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie oraz
Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§ 82. Z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady
przewodniczącym
organów
wykonawczych
jednostek
pomocniczych może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów
podróży służbowych na zasadach określonych odrębną uchwałą
Rady.

§ 78. 1. Za udział w pracach Rady oraz jej Komisji,
radnemu przysługują diety i zwrot kosztów podróży według zasad
określonych przez Radę odrębną uchwałą.
2. Należności, o których mowa w ust. 1 mogą być
wypłacane w zryczałtowanej wysokości.
§ 79. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych.
§ 80. 1. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie
w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
2. Klub Radnych wybiera ze swojego
Przewodniczącego, który zgłasza fakt powstania
Przewodniczącemu Rady. W zgłoszeniu podaje się:
1)

nazwę Klubu,

2)

listę członków,

3)

nazwisko Przewodniczącego Klubu.

grona
Klubu

3. Klub Radnych jest niezależną od Rady formułą
organizacyjną. Wewnętrzna organizacja Klubu jest sprawą grupy
radnych, która go powołała.
4. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy. Regulamin
Klubu nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy.
5. Przynależność radnych do Klubów jest dobrowolna.
6. Klub Radnych ma prawo:
1)

występowania z inicjatywą uchwałodawczą,

§ 83. Członkom rad sołeckich za udział w pracach Rady i
jej Komisji może przysługiwać wyłącznie zwrot kosztów podróży
służbowej.
Rozdział IX
Gospodarka finansowa Gminy
§ 84. 1. Gmina samodzielnie prowadzi
finansową na podstawie budżetu Gminy.

gospodarkę

2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Projekt budżetu przygotowuje Wójt, uwzględniając
zasady zawarte w ustawie o finansach publicznych i ustawie
o samorządzie gminnym.
4. Bez zgody Wójta, Rada nie może wprowadzić
w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zwiększenie
wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach,
lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego
ustanowienia źródeł tych dochodów.
5. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego i objaśnieniami Wójt przedkłada Radzie najpóźniej
do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła
projekt do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem
zaopiniowania.
6. Rada uchwala budżet Gminy do końca roku
poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.
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§ 85. 1. Wójt przedkłada Radzie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze
w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.
2. Wójt przedstawia Radzie i przesyła Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku
budżetowym.
§ 86. 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek
pomocniczych sprawuje Rada poprzez Komisję Rewizyjną.
Informację w tym zakresie Komisja przedkłada również Wójtowi.

Poz. 2593
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów
Gminy na zasadach określonych w ustawie, niniejszym Statucie
oraz statutach tych jednostek.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 87. Zmiana Statutu następuje uchwałą Rady w trybie
określonym do jego uchwalenia
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Załącznik Nr 1
do Statutu Gminy Pruchnik
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Poz. 2593
Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy Pruchnik

Zasady dostępu i korzystania z dokumentów oraz uzyskiwania informacji o działalności
organów Gminy Pruchnik
§ 1. Organy Gminy zobowiązane są systematycznie
informować mieszkańców o swojej działalności oraz odpowiadać
na wnioski i postulaty organów jednostek pomocniczych.
§ 2. 1. Obywatele mają prawo uzyskiwania informacji
i dostępu do dokumentów związanych z działalnością Rady, jej
Komisji i Wójta wynikających z wykonywania zadań
publicznych, z wyłączeniem tych dokumentów albo ich części,
które na mocy odrębnych przepisów są objęte prawnie chronioną
tajemnicą, w szczególności tajemnicą państwową, służbową,
skarbową, spraw indywidualnych obywateli rozstrzyganych przez
organy Gminy, spraw chronionych przepisami o ochronie danych
osobowych oraz tajemnicą handlową.
2. Obywatele mają prawo wstępu na sesje Rady
i posiedzenia jej Komisji oraz mają prawo dostępu do protokołów
z posiedzeń Rady i jej Komisji, po ich sporządzeniu
i zatwierdzeniu w sposób określony w odrębnych przepisach oraz
w Statucie Gminy.
§ 3. 1. Gmina udostępnia posiadane dokumenty do wglądu
w siedzibie Urzędu w godzinach urzędowania.
2. Dokumenty udostępniane są bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
przez zainteresowanego.
3. O terminie udostępnienia dokumentu zawiadamia się
zainteresowanego.

§ 4. 1. Wgląd w dokumenty następuje w obecności
upoważnionego pracownika.
2. Obywatel ma prawo dokonywania własnoręcznie
odpisów lub notatek.
3. Wydanie uwierzytelnionego odpisu lub kopii
dokumentu może nastąpić za uiszczeniem stosownej opłaty
skarbowej oraz opłaty, o której mowa w ust. 4.
4. Wykonywanie na żądanie Obywatela kserokopii
dokumentów zawierających informację publiczną następuje po
uiszczeniu opłaty w wysokości odpowiadającej poniesionym
w tym zakresie kosztom.
5. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 4 ustala Wójt
w drodze zarządzenia.
§ 5. 1. Wójt upoważni pracowników Urzędu do
załatwiania spraw związanych z udostępnianiem dokumentów.
Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej.
2. Pracownicy upoważnieni do udostępniania dokumentów
składają Wójtowi pisemne sprawozdania miesięczne dotyczące
złożonych wniosków i udostępnionych dokumentów.
§ 6. Odmowa udostępnienia żądanych informacji lub
dokumentów następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą
wydaje Wójt.
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2594
UCHWAŁA Nr XVIII/97/08
RADY GMINY PRZEWORSK
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego
2008 (M P Nr 81 poz. 717) z kwoty 55,80 zł za jeden q do kwoty
40,00 zł za jeden q.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249,
poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747;
z 2008 Nr 116, poz.730) zarządza się co następuje, Rada Gminy
Przeworsk postanawia:

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty jej
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2009 roku.
§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w Urzędzie
Gminy.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

§ 1. Obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów

Mieczysław Bocheński

2595
UCHWAŁA Nr XVIII/154/08
RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz.844 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada
Gminy Radomyśl nad Sanem uchwala, co następuje:
§ 1. Określa
nieruchomości:

się

wysokość

stawek

podatku

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego 0,12 zł od 1 m2
powierzchni;

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych 0,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej 11,60 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,80 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,

od

1)

od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków 0,63 zł od 1 m2 powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
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e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego 3,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.

3)

od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Wermiński

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2596
UCHWAŁA Nr XVIII/155/08
RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2009
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz.844 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada
Gminy Radomyśl nad Sanem uchwala, co następuje:

grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony
przeciwpożarowej,

3)

grunty i budynki wykorzystywane na cele kultury
fizycznej i sportu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objęte
zwolnieniami ustawowymi:
1)

2)

budynki i budowle oraz zajęte pod nie grunty
wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania
wody,

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Wermiński

2597
UCHWAŁA Nr XVIII/156/08
RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów

prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada
Gminy Radomyśl nad Sanem uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
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a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -

480,00 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

–

850,00 zł

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

–

1070,00 zł

2)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku
określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3)

od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego,
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1450,00 zł

Poz. 2597
6)

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, stawki podatku określone są
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7)

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

mniejszej niż 30 miejsc

- 1350,00 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

- 1700,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4)

od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego,
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku
określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.

5)

od przyczepy lub naczepy, 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
– 1250,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Wermiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Radomyśl nad Sanem
Nr XVIII/156/08
z dnia 19 listopada 2008 r.

Stawki podatku dla samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12

13

980,00

1170,00

13

14

1300,00

1300,00

14

15

Dwie osie

15

1350,00

1500,00

1370,00

1600,00

Trzy osie
12

17

1450,00

1800,00

17

19

1500,00

1950,00

19

21

1600,00

2150,00

21

23

1700,00

2200,00

23

25

1750,00

2400,00

1850,00

2500,00

25

Cztery osie i więcej
12

25

1600,00

1700,00

25

27

1700,00

1800,00

27

29

1800,00

2000,00

29

31

1900,00

2600,00

2200,00

2600,00

31
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Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Radomyśl nad Sanem
Nr XVIII/156/08
z dnia 19 listopada 2008 r.

Stawki podatku dla ciągnika siodłowego lub balastowego,
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

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

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

Dwie osie
12

18

1300,00

1400,00

18

25

1350,00

1500,00

25

31

1500,00

1700,00

1700,00

2010,00

1950,00

1950,00

2300,00

2650,00

31
Trzy osie
12

40

40

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Radomyśl nad Sanem
Nr XVIII/156/08
z dnia 19 listopada 2008 r.

Stawki podatku dla przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

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

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12

18

1000,00

1100,00

18

25

1100,00

1250,00

1200,00

1400,00

Jedna oś

25
Dwie osie
12

28

950,00

1100,00

28

33

1050,00

1250,00

33

38

1200,00

1400,00

1450,00

2000,00

1100,00

1300,00

1200,00

1500,00

38
Trzy osie
12
38

38
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Poz. 2598 i 2599

2598
UCHWAŁA Nr XVIII/157/08
RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa wyliczenia
podatku rolnego na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w roku 2009
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zmianami),
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.),
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), Rada Gminy
Radomyśl nad Sanem uchwala, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Radomyśl
nad Sanem do kwoty 34,00 zł.

Edward Wermiński

2599
UCHWAŁA Nr XVIII/158/08
RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem na rok 2009
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz.844z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)
Rada Gminy Radomyśl nad Sanem uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek opłaty targowej:
1)

z tytułu sprzedaży z ręki, kosza itp.

5,00 zł

2)

z tytułu sprzedaży ze stolika lub straganu

5,00 zł

3)

z tytułu sprzedaży z wózka ręcznego

5,00 zł

4)

z tytułu sprzedaży z wozu konnego, ciągnika, przyczepy
10,00 zł

5)

z tytułu sprzedaży z samochodu towarowo-osobowego
20,00 zł

6)

z tytułu sprzedaży z samochodu ciężarowego 25,00 zł

§ 2. Opłata targowa płatna jest w dniu dokonywania
sprzedaży, do rąk inkasenta za pokwitowaniem zainkasowanej
kwoty.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 4. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się
sołtysów poszczególnych sołectw, natomiast w Radomyślu
i Nowinach wyznacza się odpowiednio osobę prawną – Ludowy
Zespół Sportowy w Radomyślu i Ludowy Zespół Sportowy
w Nowinach.
§ 5. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso
w wysokości 50% zainkasowanych przez inkasenta kwot.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Wermiński
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Poz. 2600 i 2601

2600
UCHWAŁA Nr XXIX/214/08
RADY GMINY W RANIŻOWIE
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j.- Dz.U. z 2006 r Nr 121, poz. 844) oraz pkt 1 i 2
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2009 roku (M.P. Nr 59, poz. 531), Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Raniżów
w 2009 roku:.

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 4,30 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 do 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych

1. Od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Raniżów.

b)

pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się
Komisji Finansów i Inwestycji.

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł od 1 m2
powierzchni

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.

2. Od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 15,40 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Raniżowie
Daniel Fila

2601
UCHWAŁA Nr XXIX/215/08
RADY GMINY W RANIŻOWIE
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j.- Dz.U. z 2006 r Nr 121, poz. 844 z późn.
zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objęte
zwolnieniami ustawowymi:

1)

budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym,

2)

grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony
przeciwpożarowej,

3)

grunty, budynki i budowle wykorzystywane na cele
kultury fizycznej i sportu oraz bibliotek,

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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4)

grunty oznaczone symbolem jako użytek gruntowy dr –
drogi zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów
i budynków.,

5)

grunty, budynki i budowle wykorzystywane do celów
dostawy wody oraz na potrzeby odprowadzania
i oczyszczania ścieków.

Poz. 2602 i 2603
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Raniżowie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Raniżów.

Daniel Fila

§ 3. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji
Finansów i Inwestycji.

2602
UCHWAŁA Nr XXIX/216/08
RADY GMINY W RANIŻOWIE
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
wyliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Raniżów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.
U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art..6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136. poz. 969.), po zasięgnięciu opinii Podkarpackiej Izby
Rolniczej, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Raniżów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku rolnego
za rok 2009.

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2008 roku, określoną komunikatem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2008 roku (M.P. Nr 81 poz. 717), przyjmowaną jako podstawa
obliczenia podatku rolnego za 2009 rok na terenie Gminy
Raniżów, obniża się z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 40,00 zł
za 1 dt.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Raniżowie
Daniel Fila

2603
UCHWAŁA Nr XXIX/217/08
RADY GMINY W RANIŻOWIE
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tj.- Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), Rada
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Raniżów na 2009 rok
w następujących wysokościach:
1)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

634 zł

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

908 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9332 -

c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

2)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od

Poz. 2603
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia:

1.054 zł

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12

13

824

928

13

14

928

1.054

14

15

dwie osie

15

1.054

1.160

1.160

1.436

trzy osie
12

17

1.286

1.392

17

19

1.392

1.508

19

21

1.456

1.572

21

23

1.508

1.634

23

25

1.572

1.814

1.634

1.814

25

cztery osie i więcej
12

25

1.634

1.752

25

27

1.688

1.804

27

29

1.752

1.900

29

31

1.900

2.638

1.900

2.638

31
3)

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton:

a)

od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

822 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.054 zł

c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.266 zł

4)

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
nie mniej niż

mniej niż

1

2

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia:

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

dwie osie
12

18

1.054

1.160

18

25

1.276

1.392

25

31

1.530

1.626

1.708

2.038

31

trzy osie
12
40

40

1.708

1.984

1.984

2.638
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5)

od przyczepy lub naczepy, 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;

a)

od 7 ton do 10 ton włącznie

422 zł

b)

powyżej 10 ton do poniżej 12 ton

462 zł

Poz. 2604
6)

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
nie mniej niż

mniej niż

1

2

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

jedna oś
12

18

180

232

18

25

296

370

422

644

25

dwie osie
12

28

296

358

28

33

708

982

33

38

982

1.488

1.330

2.008

38

trzy osie
12

38

28

7)

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

mniej niż 30 miejsc

822 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.540 zł

950

1.086

1.160

1.752

Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego
w 2009 roku.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Raniżowie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Raniżów zaś nadzór nad jej wykonaniem Komisji Finansów
i Inwestycji.

Daniel Fila

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa

2604
UCHWAŁA Nr XXIII/172/08
RADY GMINY W TUSZOWIE NARODOWYM
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2009
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: 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 lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,

poz. 844 z późn. zm.), Rada Gminy w Tuszowie Narodowym
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości:
1)

od gruntów:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Poz. 2605

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,95 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 3,85 zł za 1 ha powierzchni,

e)

c)

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,09 zł od 1 m2
powierzchni,

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 3,73 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

3)

od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych – 0,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Tuszów Narodowy.

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 14,40 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
9,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Świerczek
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UCHWAŁA Nr XXI/203/08
RADY GMINY W ŻURAWICY
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) Rada Gminy w Żurawicy postanawia
§ 1. Określić następujące stawki podatku
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Żurawica

organizacje pożytku publicznego - 0,37 zł od 1 m²
powierzchni;
2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 19,81 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł od
1 m² powierzchni użytkowej;

e)

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 6,64 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,

3)

od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

od

1)

od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,74 zł od 1 m² powierzchni;

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni;

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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§ 2. Pobór podatku od osób fizycznych następuje
w drodze inkasa.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

§ 3. Inkasenci oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso
określone jest odrębną uchwałą.

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).

§ 4. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Żurawica.
§ 6. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie.

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.

§ 7. Traci moc uchwała Nr X/97/07 Rady Gminy
w Żurawicy z dnia 29 listopada 2007 r w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lucjan Fac
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UCHWAŁA Nr XXI/204/08
RADY GMINY W ŻURAWICY
z dnia 20 listopada 2008 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249,
poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747), Rada
Gminy w Żurawicy postanawia
§ 1. Obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej

ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.
(M.P. z 2008 Nr 81 poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty
47,00 zł za 1 q.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Lucjan Fac
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UCHWAŁA Nr XXI/205/08
RADY GMINY W ŻURAWICY
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie określenia na terenie Gminy Żurawica wysokości opłaty targowej,
zasad jej poboru, inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
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) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (tekst 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 120, poz. 818)
Rada Gminy w Żurawicy postanawia

§ 6. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
§ 7. Traci moc uchwała Nr X/98/07 z dnia 29 listopada
2007 r. Rady Gminy w Żurawicy w sprawie określenia na terenie
gminy Żurawica wysokości opłaty targowej, zasad jej poboru,
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.
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 grudnia 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 lipca 1999).

§ 1. Określić wysokość opłaty targowej w stosunku
dziennym w wysokości 40 zł.
§ 2. Opłata targowa będzie pobierana codziennie.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
2. Inkaso prowadzą sołtysi poszczególnych wsi.
3. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu inkasa
opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanych opłat.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za
okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni do kasy lub na rachunek Gminy.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Żurawica.

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.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Lucjan Fac

Dziennik Urzędowy
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2608
UCHWAŁA Nr XXI/206/08
RADY GMINY W ŻURAWICY
z dnia 20 listopada 2008 r.
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2009 rok na terenie Gminy Żurawica
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) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) Rada Gminy w Żurawicy uchwala

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton
z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Żurawica wynoszą:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a)

powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie

580,00 zł,

b)

powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie

600,00 zł,

c)

powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie

950,00 zł,

d)

powyżej 7 ton do 9 ton włącznie

1.000,00 zł,

e)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.200,00 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 podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1.150,00 zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.300,00 zł,

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.400,00 zł,

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton – stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
5. Od przyczepy i naczepy, 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:

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a)

mniej niż 20 miejsc

1.350,00 zł,

b)

od 20 do 29 miejsc

1.400,00 zł,

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.750,00 zł.

§ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Żurawica.
§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie.
§ 5. Traci moc uchwała Nr X/100/07 Rady Gminy
w Żurawicy z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie kreślenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2008 rok na terenie gminy Żurawica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.
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.

a)

od 7 ton do 10 ton włącznie

1.100,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

b)

powyżej 10 ton a poniżej 12 ton

1.120,00 zł,

Lucjan Fac
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/206/08
Rady Gminy w Żurawicy
z dnia 20 listopada 2008 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

13

1 000,00

1 190,00

13

14

1 300,00

1 580,00

14

15

nie mniej niż

mniej niż

12

15

1 600,00

1 800,00

1 800,00

2 000,00

trzy osie
12

17

1 020,00

1 200,00

17

19

1 200,00

1 600,00

19

21

1 600,00

1 800,00

21

23

1 800,00

2 000,00

23

25

2 000,00

2 100,00

2 100,00

2 200,00

25

cztery osie i więcej
12

25

1 600,00

1 800,00

25

27

1 800,00

2 000,00

27

29

2 000,00

2 100,00

29

31

2 100,00

2 260,00

2 260,00

2 360,00

31

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/206/08
Rady Gminy w Żurawicy
z dnia 20 listopada 2008 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych.

nie mniej niż

mniej niż

12

18

1 330,00

1 380,00

18

25

1 380,00

1 500,00

25

31

31

1 500,00

1 650,00

1 650,00

1 750,00

trzy osie i więcej
12
40

40

1 700,00

1 750,00

2 100,00

2 300,00

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/206/08
Rady Gminy w Żurawicy
z dnia 20 listopada 2008 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12

18

18

25

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1 000,00

1 100,00

25

1 100,00

1 200,00

1 200,00

1 350,00

dwie osie
12

28

1 100,00

1 200,00

28

33

1 200,00

1 300,00

33

38

1 300,00

1 400,00

1 400,00

1 700,00

38

trzy osie i więcej
12

38

38

1 350,00

1 400,00

1 650,00

1 700,00
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POROZUMIENIE
z dnia 8 grudnia 2008 r.
zawarte
pomiędzy
Powiatem
Krośnieńskim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego
występują:
1.

Jan Juszczak - Starosta Krośnieński

2.
Jan Pelczar - Dyrektor, Etatowy Członek
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - p. Krystyny
Kasza,
zwanym dalej „Powierzającym”
a Gminą Miejsce Piastowe reprezentowaną przez:
Marek Klara - Wójt Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - p. Małgorzaty
Kochan
zwaną dalej „Przyjmującym”

w sprawie
publicznego.

powierzenia

do

prowadzenia

zadania

§ 1. Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.), art. 20 pkt. 11 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze
zm.) oraz uchwały Nr XXV/226/08 Rady Gminy Miejsce
Piastowe z dnia 20 listopada 2008 r. i uchwały Nr XXIII/185/08
Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 listopada 2008 r.,
Powierzający powierza Przyjmującemu zadanie należące do
Powierzającego, a wynikające z art. 20 ustawy o drogach
publicznych w stosunku do drogi powiatowej Nr 2004R Stacja
Kolejowa - Targowiska polegające na:
„Budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2004R
Stacja Kolejowa - Targowiska w miejscowości Targowiska”, na
podstawie opracowanej przez „Przyjmującego” dokumentacji
technicznej.
§ 2. Powierzający zastrzega sobie prawo do:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
1) żądania informacji
powierzonego zadania,

- 9340 o

przebiegu

Poz. 2610
§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

wykonania

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2) kontrolowania realizacji powierzonego zadania,
3) udziału przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg
w Krośnie w odbiorze technicznym robót.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
oraz dwa egzemplarze celem ogłoszenia.

§ 3. 1. Realizację zadania określonego w § 1,
Powierzający dofinansuje w formie dotacji celowej w kwocie
500,00 zł (słownie: pięćset złotych) z przeznaczeniem na
sfinansowanie dokumentacji technicznej.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Dotacja przekazana zostanie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania podpisanego protokołu zdawczo - odbiorczego
opracowanej dokumentacji technicznej.

WÓJT
Marek Klara

3. Przyjmujący zobowiązuje się zrealizować zadanie, o
którym mowa w § 1 z własnych środków, w zakresie opracowania
dokumentacji technicznej w terminie do dnia 15 grudnia 2009 r.,
natomiast w zakresie wykonania robót budowlanych w terminie
do dnia 30 listopada 2011 r.

SKARBNIK GMINY

4. Przyjmujący przedstawi szczegółowe rozliczenie
dotacji, o której mowa w § 3 ust. 1, w terminie 15 dni od dnia
przekazania dotacji.

STAROSTA

Małgorzata Kochan

Jan Juszczak
5. Rozliczenie zawierać będzie kopię faktury,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Skarbnika Gminy.
Z up. STAROSTY
6. Niewykorzystane, wykorzystane na inny cel niż
określony w § 3 ust. l lub nierozliczone zgodnie z porozumieniem
środki
finansowe,
podlegają
zwrotowi
na
konto
Powierzającego w Banku
Spółdzielczym
w
Rymanowie
nr 72 8636 0005 2001 0004 8666 0008, w ciągu 15 dni od dnia
przekazania dotacji.

Jan Pelczar
Dyrektor
Powiatowy Członek Zarządu
SKARBNIK POWIATU

§ 4. Przyjmujący, po zakończeniu budowy przekaże
chodnik na stan majątku Powiatu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

Krystyna Kasza

2610
POROZUMIENIE
z dnia 8 grudnia 2008 r.
zawarte
pomiędzy
Powiatem
Krośnieńskim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego
występują:
1.

Jan Juszczak - Starosta Krośnieński

2.
Jan Pelczar - Dyrektor, Etatowy Członek
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - p. Krystyny
Kasza,
zwanym dalej „Powierzającym”
a Gminą Miejsce Piastowe reprezentowaną przez:
Marek Klara - Wójt Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - p. Małgorzaty
Kochan
zwaną dalej „Przyjmującym”

w sprawie
publicznego.

powierzenia

do

prowadzenia

zadania

§ 1. Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.), art. 20 pkt. 11 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze
zm.) oraz uchwały Nr XXV/224/08 Rady Gminy Miejsce
Piastowe z dnia 20 listopada 2008 r. uchwały Nr XXIII/187/08
Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 listopada 2008 r.,
Powierzający powierza Przyjmującemu zadanie należące do
Powierzającego, a wynikające z art. 20 ustawy o drogach
publicznych w stosunku do drogi powiatowej Nr 1974R Krosno –
Targowiska - Wróblik Szlachecki polegające na:
„Budowie chodnika przy drodze powiatowej 1974R
Krosno - Targowiska - Wróblik Szlachecki w miejscowości
Widacz”, na podstawie opracowanej przez „Przyjmującego”
dokumentacji technicznej

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2. Powierzający zastrzega sobie prawo do:
1) żądania informacji
powierzonego zadania,

o

przebiegu

Poz. 2611

wykonania
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2) kontrolowania realizacji powierzonego zadania,
§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
oraz dwa egzemplarze celem ogłoszenia.

3) udziału przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg
w Krośnie w odbiorze technicznym robót.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3. 1. Realizację zadania określonego w § 1,
Powierzający dofinansuje w formie dotacji celowej w kwocie
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) z przeznaczeniem na
sfinansowanie dokumentacji technicznej.

WÓJT
2. Dotacja przekazana zostanie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania podpisanego protokołu zdawczo - odbiorczego
opracowanej dokumentacji technicznej.

Marek Klara

3. Przyjmujący zobowiązuje się zrealizować zadanie,
o którym mowa w § 1 z własnych środków, w zakresie
opracowania dokumentacji technicznej w terminie do dnia 15
grudnia 2009 r., natomiast w zakresie wykonania robót
budowlanych w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Kochan
STAROSTA

4. Przyjmujący przedstawi szczegółowe rozliczenie
dotacji, o której mowa w § 3 ust. 1, w terminie 15 dni od dnia
przekazania dotacji.

Jan Łuszczak

5. Rozliczenie zawierać będzie kopię faktury,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Skarbnika Gminy.

Z up. STAROSTY
Jan Pelczar
Dyrektor
Powiatowy Członek Zarządu

6. Niewykorzystane, wykorzystane na inny cel niż
określony w § 3 ust. l lub nierozliczone zgodnie z porozumieniem
środki
finansowe,
podlegają
zwrotowi
na
konto
Spółdzielczym
w
Rymanowie
Powierzającego w Banku
nr 72 8636 0005 2001 0004 8666 0008, w ciągu 15 dni od dnia
przekazania dotacji.

SKARBNIK POWIATU
Krystyna Kasza

§ 4. Przyjmujący, po zakończeniu budowy przekaże
chodnik na stan majątku Powiatu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

2611
POROZUMIENIE
z dnia 8 grudnia 2008 r.
zawarte
pomiędzy
Powiatem
Krośnieńskim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego
występują:
1.

zwaną dalej „Przyjmującym”
w sprawie
publicznego.

powierzenia

do

prowadzenia

zadania

Jan Juszczak - Starosta Krośnieński

2.
Jan Pelczar - Dyrektor, Etatowy Członek
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - p. Krystyny
Kasza,
zwanym dalej „Powierzającym”
a Gminą Miejsce Piastowe reprezentowaną przez:
Marek Klara - Wójt Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - p. Małgorzaty
Kochan

§ 1. Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.), art. 20 pkt. 11 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze
zm.) oraz uchwały Nr XXV/225/08 Rady Gminy Miejsce
Piastowe z dnia 20 listopada 2008 r. i uchwały Nr XXIII/186/08
Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 listopada 2008 r.,
Powierzający powierza Przyjmującemu zadanie należące do
Powierzającego, a wynikające z art. 20 ustawy o drogach
publicznych w stosunku do drogi powiatowej Nr 2001R Rogi Lubatówka - Lubatowa polegające na:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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§ 4. Przyjmujący, po zakończeniu budowy przekaże
chodnik na stan majątku Powiatu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

„Budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2001R
Rogi - Lubatówka - Lubatowa w miejscowości Rogi”, na
podstawie opracowanej przez „Przyjmującego” dokumentacji
technicznej

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2. Powierzający zastrzega sobie prawo do:
1) żądania informacji
powierzonego zadania,

o

przebiegu

Poz. 2612

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

wykonania

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
oraz dwa egzemplarze celem ogłoszenia.

2) kontrolowania realizacji powierzonego zadania,
3) udziału przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg
w Krośnie w odbiorze technicznym robót.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3. 1. Realizację zadania określonego w § 1,
Powierzający dofinansuje w formie dotacji celowej w kwocie
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) z przeznaczeniem na
sfinansowanie dokumentacji technicznej.

WÓJT

2. Dotacja przekazana zostanie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania podpisanego protokołu zdawczo - odbiorczego
opracowanej dokumentacji technicznej.

Marek Klara
SKARBNIK GMINY

3. Przyjmujący zobowiązuje się zrealizować zadanie,
o którym mowa w § 1 z własnych środków, w zakresie
opracowania dokumentacji technicznej w terminie do dnia 15
grudnia 2009 r., natomiast w zakresie wykonania robót
budowlanych w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.

Małgorzata Kochan
STAROSTA

4. Przyjmujący przedstawi szczegółowe rozliczenie
dotacji, o której mowa w § 3 ust. 1, w terminie 15 dni od dnia
przekazania dotacji.

Jan Juszczak
Z up. STAROSTY

5. Rozliczenie zawierać będzie kopię faktury,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Skarbnika Gminy.

Jan Pelczar
Dyrektor
Powiatowy Członek Zarządu

6. Niewykorzystane, wykorzystane na inny cel niż
określony w § 3 ust. l lub nierozliczone zgodnie z porozumieniem
środki
finansowe,
podlegają
zwrotowi
na
konto
Powierzającego w Banku
Spółdzielczym
w
Rymanowie
nr 72 8636 0005 2001 0004 8666 0008, w ciągu 15 dni od dnia
przekazania dotacji.

SKARBNIK POWIATU
Krystyna Kasza

2612
ANEKS Nr 1
do porozumienia zawartego w dniu 11 lipca 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskiem, a Gminą Miejsce
Piastowe

Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, zwanym dalej Powierzającym w osobach:
Jan Juszczak

w sprawie powierzenia do prowadzenia zadań publicznych
polegających na:

Jan Pelczar
Powiatu

1. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka w m. Wrocanka

Starosta Krośnieński
Dyrektor

Etatowy

Członek

Zarządu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - p. Krystyny
Kasza

2. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
nr 1976R Krosno – Rogi - Iwonicz w m. Głowienka i Wrocanka

a Gminą Miejsce Piastowe, zwaną dalej „Przyjmującym”,
w imieniu której działa:

spisany w dniu 12 grudnia 2008 r. pomiędzy:
Marek Klara - Wójt Gminy,

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - p. Małgorzaty
Kochan.

Poz. 2613
§ 2. Aneks Nr l do porozumienia został sporządzony
w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron oraz dwa egzemplarze celem ogłoszenia.

§ 1. W porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem
Krośnieńskiem, a Gminą Miejsce Piastowe w sprawie
powierzenia do prowadzenia zadań publicznych polegających na:

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

1. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka w m. Wrocanka

STAROSTA

2. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz w m. Głowienka i Wrocanka

Jan Juszczak

opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego nr 61 w dniu 5 sierpnia 2008 r., wprowadza się
następujące zmiany:

Z up. STAROSTY
Jan Pelczar
Dyrektor
Powiatowy Członek Zarządu

§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„Przyjmujący zobowiązuje się zrealizować zadanie,
o którym mowa w § l z własnych środków, w zakresie
opracowania dokumentacji technicznej w terminie do dnia
30 czerwca 2009 r., natomiast w zakresie wykonania robót
budowlanych w terminie 30 czerwca 2010 r.”

WÓJT
Marek Klara
SKARBNIK GMINY
Małgorzata Kochan

2613
UCHWAŁA Nr 110/531/08
ZARZĄDU POWIATU W KOLBUSZOWEJ
z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Kolbuszowskiego w roku 2009
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45
poz. 271), po uzyskaniu opinii Wójtów Gmin z terenu powiatu
kolbuszowskiego, Burmistrza Kolbuszowej oraz samorządu
aptekarskiego, Zarząd Powiatu w Kolbuszowej uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego
w układzie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Członkowie Zarządu:
1. Józef Kardyś
2. Waldemar Macheta
3. Mieczysław Burek
4. Wojciech Mroczka
5. Stanisław Warunek

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9344 -

Poz. 2613
Załącznik
do uchwały Nr 110/531/08
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 17 grudnia 2008 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego na rok 2009
Lp.

Nazwa i adres apteki

Właściciel

Godziny otwarcia
Pn. – pt.
Sobota

1.

Apteka Prywatna
36 – 100 Kolbuszowa,
ul. 11 Listopada 13

mgr farm. Maria Korbecka

Dyżur całodobowy:
05.01.2009-11.01.2009
16.02.2009-22.02.2009
30.03.2009-05.04.2009
11.05.2009-17.05.2009
22.06.2009-28.06.2009
03.08.2009-09.08.2009
14.09.2009-20.09.2009
26.10.2009-01.11.2009
07.12.2009-13.12.2009
Pn. – pt.
Sobota

2.

Apteka Nr 69-011
ul. Piłsudskiego 9
36-100 Kolbuszowa

PZF CEFARM S.A.
w Rzeszowie

Apteka „Bursztynowa”
ul. Rzeszowska 6
36-100 Kolbuszowa

Spółka Jawna:
TOMCZUK
03 – 197 Warszawa
ul. Leszczynowa 14

Apteka Prywatna „Echinacea”
ul. Plac Wolności 37
36-100 Kolbuszowa

Spółka Jawna:
mgr farm. Maria Gaj-Korbecka

800-2100

Dyżur całodobowy:
19.01.2009-25.01.2009
02.03.2009-08.03.2009
13.04.2009-19.04.2009
25.05.2009-31.05.2009
06.07.2009-12.07.2009
17.08.2009-23.08.2009
28.09.2009-04.10.2009
09.11.2009-15.11.2009
21.12.2009-27.12.2009
Pn. – pt.
Sobota

4.

800-1900
800-1600

Dyżur całodobowy:
12.01.2009-18.01.2009
23.02.2009-01.03.2009
06.04.2009-12.04.2009
18.05.2009-24.05.2009
29.06.2009-05.07.2009
10.08.2009-16.08.2009
21.09.2009-27.09.2009
02.11.2009-08.11.2009
14.12.2009-20.12.2009
Pn. – sob.

3.

730-1900
730-1400

800-1900
800-1300

Dyżur całodobowy:
26.01.2009-01.02.2009
09.03.2009-15.03.2009
20.04.2009-26.04.2009
01.06.2009-07.06.2009
13.07.2009-19.07.2009
24.08.2009-30.08.2009
05.10.2009-11.10.2009
16.11.2009-22.11.2009
28.12.2009-03.01.2010

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Pn. – pt.
Sobota

5.

Apteka Prywatna
ul. Obrońców Pokoju 17
36-100 Kolbuszowa

mgr farm. Halina Furmańska

800 – 1900
800 – 1300

Dyżur całodobowy:
02.02.2009-08.02.2009
16.03.2009-22.03.2009
27.04.2009-03.05.2009
08.06.2009-14.06.2009
20.07.2009-26.07.2009
31.08.2009-06.09.2009
12.10.2009-18.10.2009
23.11.2009-29.11.2009
Pn. – pt.
Sobota

800-1800
800-1200

Dyżur całodobowy:
09.02.2009-15.02.2009
23.03.2009-29.03.2009
04.05.2009-10.05.2009
15.06.2009-21.06.2009
27.07.2009-02.08.2009
07.09.2009-13.09.2009
19.10.2009-25.10.2009
30.11.2009-06.12.2009

6.

Apteka ogólnodostępna „Arnika”
36 – 100 Kolbuszowa,
ul. Tyszkiewiczów 5

mgr farm. Maria Gaj-Korbecka

7.

Apteka Prywatna „Libra”
Kolbuszowa Górna 417

mgr Iwona Bąba

Pn. – pt.
Sobota

800-2000
800-1500

mgr farm. Maria Rogowska-Typek

Pn. - pt.
Sobota

900-1730
900-1300

Agnieszka Ćwiklińska

Pn. – pt.
Sobota

800-1800
800-1300

mgr Stanisław Miszta
mgr farm. Krystyna Miszta

Pn.- pt.
Sobota

800-1800
800-1300

Artur Puzio
Kierownik apteki – mgr farm. Lucyna Bajda

Pn.- pt.
Sobota

800-1800
800-1300

mgr farm. Lucyna Zarębska

Pn. – pt.

930-1700

8.
9.
10.
11.
12.

Apteka Prywatna
Ośrodek Zdrowia
36-147 Niwiska
Apteka Prywatna
ul. Rynek 4
39-462 Majdan Królewski
Apteka Prywatna
ul. Kopernika 2
39-462 Majdan Królewski
APTEKA POLSKA
36 – 110 Majdan Królewski
Plac Rynek 35/4
Apteka Prywatna „VERBENA”
Nowy Dzikowiec 41B
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DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OKR-4210-77(9)/2008/1245/V/RF
z dnia 15 grudnia 2008 r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
i pkt 3 lit. b i c w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz
z 2005 r. Nr 64 poz. 565 i Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),
po rozpatrzeniu wniosku
HORTINO Zakład Przetwórstwa OwocowoWarzywnego Leżajsk Sp. z o.o.
z siedzibą w Leżajsku
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem
energetycznym”,
zawartego w piśmie z dnia 24 września 2008 r. znak:
NK/4683/2008, uzupełnionego pismami z dni: 7 października
2008 r. znak: NK/4980/2008, 3 listopada 2008 r. znak:
NK/5441/08 oraz 2 grudnia 2008 r. znak: NK/6145/08
postanawiam
zatwierdzić
taryfę
dla
ciepła
ustaloną
przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do
niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 stycznia 2010 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania
ciepła na podstawie koncesji Nr WCC/862/1245/W/3/2000/ZJ
z dnia 9 sierpnia 2000 r. (z późn zm.), w dniu 1 października
2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane
Przedsiębiorstwo energetyczne.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne,
przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na
prowadzenie powyższej działalności gospodarczej ustala taryfę
dla ciepła oraz proponuje jej okres obowiązywania. Przedłożona
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi
w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo
energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi
w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r.

Nr 193, poz. 1423), zwanego
„rozporządzeniem taryfowym”.

w

dalszej

części

decyzji

Ceny ciepła zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo
energetyczne na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia
działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku
stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana na
podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych
kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z
uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów
poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy
rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
Okres na jaki została zatwierdzona taryfa dla ciepła jest
zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do
Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i
konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu
postępowania cywilnego).
2.
Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę
decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania
cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114,
30 –133 Kraków.
3.
Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art.
31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z
decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
4.
Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż
po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej
opublikowania
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.
z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie
Małgorzata Nowaczek-Zaremba
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Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OKR-4210-77(9)/2008/1245/V/RF
z dnia 15 grudnia 2008 r.

TARYFA DLA CIEPŁA
CZEŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów
dokonywanych przez układ pomiarowo- rozliczeniowy;

Użyte w taryfie pojęcia i skróty oznaczają:

12)

taryfa – zbiór cen oraz warunków ich stosowania,
opracowany
przez
przedsiębiorstwo
energetyczne
i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim
odbiorców w trybie określonym ustawą;

13)

grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi
rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen
oraz warunków ich stosowania.

1)

ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
z późniejszymi zmianami);

2)

rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r.
Nr 193, poz. 1423);

3)

rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 92);

CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie
posiadanej koncesji na wytwarzanie ciepła (decyzja Prezesa URE
z dnia 9 sierpnia 2000 roku - Nr WCC/862/1245/W/3/2000/ZJ
z późniejszymi zmianami).

4)

przedsiębiorstwo energetyczne - Hortino Zakład
Przetwórstwa Owocowo Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o.
w Leżajsku ul. Fabryczna 2;

5)

odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na
podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;

6)

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania ciepła;

CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy taryfowe:

7)

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze
źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie
ustalono dwie grupy taryfowe uwzględniając rodzaj nośnika i jego
parametry:

8)

obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi;

9)

układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół
urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do
obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła;

P – odbiorcy, zasilani w ciepło bezpośrednio ze źródła,
którego nośnikiem jest para wodna o maksymalnym ciśnieniu
0,8 MPa.

10)

zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub
podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci
ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym
obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która
zgodnie odrębnych określonymi w odrębnych przepisach
warunkami
technicznymi
oraz
wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do
zapewnienia:

a)

pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej
temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b)

utrzymania normatywnej
w punktach czerpalnych,

c)

prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

temperatury

ciepłej

wody

11)
nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła
bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez

Przedmiotem działalności jest wytwarzanie ciepła
w źródle własnym, którego nośnikiem jest para i woda gorąca.

W – odbiorcy, zasilani w ciepło bezpośrednio ze źródła,
którego nośnikiem jest woda gorąca o maksymalnym ciśnieniu
0,6 MPa.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen
W niniejszej taryfie przedstawiono ceny netto i brutto.
Ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług VAT
w wysokości 22%.

Grupy odbiorców

P – ( ceny netto )
P – ( ceny brutto )
W – ( ceny netto )
W – ( ceny brutto )

Cena za
zamówioną
moc cieplną
zł/MW/rok
88 460,22
107 921,47
60 628,20
73 966,40

Rata
miesięczna
za
zamówioną
moc cieplną
zł/MW/m-c
7 371,69
8 993,46
5 052,35
6 163,87

Cena
ciepła

Cena
nośnika
ciepła

zł/GJ
23,15
28,24
26,25
32,03

zł/m3
11,84
14,44
10,59
12,92
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przedsiębiorstwo energetyczne stosuje odpowiednio
postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego oraz w ustawie o podatku od towarów i usług.

CZĘŚĆ V
Zasady ustalania cen
Ceny przedstawione w części IV zostały określone
zgodnie z zasadami zawartymi w art. 45 ustawy oraz w rozdziale
3 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VII
Zasady wprowadzania zmiany cen
Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

CZĘŚĆ VI
Warunki stosowania cen
l. Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy
zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które
określone
zostały
w
rozdziale
6
rozporządzenia
przyłączeniowego.

Zmiany cen ujętych w taryfie, podaje się do wiadomości
odbiorców ciepła poprzez pisemne zawiadomienie zawierające
nowe ceny oraz podstawę ich zmiany, co najmniej na 14 dni przed
ich planowaną zmianą.

2. W przypadkach:
-

niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży
ciepła,

-

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań
układu pomiarowo- rozliczeniowego,
udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących
odbiorcy,

Członek Zarządu
Główny Księgowy

nielegalnego poboru ciepła,

Ludwika Halesiak

PREZES ZARZĄDU
Daniel Zając

-

2615
DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OKR-4210-100(4)/2008/584/VIA/WK
z dnia 16 grudnia 2008 r.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181 poz. 1524)
w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130,
poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 12 listopada 2008 r., znak: 100/2008
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
przedsiębiorstwa FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.
z siedzibą w Dębicy
zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem energetycznym”,

uzupełnionego pismem z dnia 10 grudnia 2008 r.,
znak: PI/E-107/2008,
postanawiam
zatwierdzić
dokonaną
przez
Przedsiębiorstwo
energetyczne zmianę taryfy, zatwierdzonej moją decyzją z dnia
3 października 2008 r., nr OKR-4210-64(5)/2008/584/VI/WK,
która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 3 października 2008 r., nr OKR-421064(5)/2008/584/VI/WK, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
(zwany dalej Prezesem URE) zatwierdził ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne taryfę dla ciepła i ustalił okres jej
obowiązywania do dnia 31 października 2010 r. Decyzja wraz
z taryfą została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego nr 79 z dnia 9 października 2008 r.
Pismem z dnia 12 listopada 2008 r., znak: 100/2008,
Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę
decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła, polegającą na
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zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat dla odbiorców ciepła
z kotłowni opalanej gazem ziemnym. W uzasadnieniu wniosku
o zmianę aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo
energetyczne wskazało na istotną zmianę warunków prowadzenia
działalności, w związku ze znacznym wzrostem kosztów
pozyskania paliwa, w porównaniu do kosztów, które stanowiły
podstawę do kalkulacji cen i stawek opłat w obecnie
obowiązującej taryfie.
Wzrost kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa
energetycznego niezależnych od tego Przedsiębiorstwa powoduje,
że obowiązująca taryfa nie zapewnia pokrycia skutków ww.
zmian, w obecnych warunkach prowadzenia działalności
ciepłowniczej.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził, że
powyższe stanowi okoliczność przewidzianą w § 27 ust. 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r.
Nr 193, poz. 1423), tj. nieprzewidzianą, istotną zmianę warunków
prowadzenia przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności
gospodarczej.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo
energetyczne opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami
określonymi w art. 44 i 45 ustawy-Prawo energetyczne oraz
przepisami ww. rozporządzenia.
Zgodnie
z
art.
155
Kodeksu
postępowania
administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona
nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej,
który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały
spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie,
umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak
w sentencji.

Poz. 2615
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji
i konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartość przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę
decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania
cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114,
30 –133 Kraków.
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Krakowie
Małgorzata Nowaczek-Zaremba
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Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OKR-4210-100(4)/2008/584/VIA/WK
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Zmiana taryfy dla ciepła
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Firmę Oponiarską Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4210-64(5)2008/584/VI/WK z dnia 3 października 2008 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego nr 79 z dnia 9 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)

2)

Część 4 pkt 4.1 Ceny za zamówioną moc cieplną otrzymuje następujące brzmienie:

Lp.

Grupa taryfowa

1
1.
2.
3.

2
P0
P1
W1

Grupa
Taryfowa
2
P0
P1
W1

1
1.
2.
3.

Grupa
Taryfowa
2
P0; P1
W1

1
1.
2.

BRUTTO (VAT = 22%)
zł/GJ
4
49,73
50,06
54,33

Jednostka miary
(j.m.)
3
[Mg]
[m3]

NETTO (bez VAT)
zł/j.m.
4
21,97
18,43

BRUTTO (VAT = 22%)
zł/j.m.
5
26,80
22,48

Część 4 pkt. 4.4 Stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe otrzymuje następujące brzmienie:
Grupa

5)

NETTO (bez VAT)
zł/GJ
3
40,76
41,03
44,53

Część 4 pkt. 4.3 Ceny nośnika ciepła otrzymuje następujące brzmienie:
Lp.

4)

BRUTTO (VAT = 22%)
cena za zamówioną
rata miesięczna
moc cieplną
zł/MW
zł/MW/m-c
5
6
77 354,76
6 446,24
64 244,33
5 353,69
98 233,74
8 186,15

Część 4 pkt 4.2 Ceny ciepła otrzymuje następujące brzmienie:
Lp.

3)

NETTO (bez VAT)
cena za zamówioną
rata miesięczna
moc cieplną
zł/MW
zł/MW/m-c
3
4
63 405,54
5 283,80
52 659,29
4 388,27
80 519,46
6 709,96

Lp.

taryfowa

1
1.
2.

2
P1
W1

NETTO (bez VAT)
stawka opłaty stałej
rata miesięczna
za usługi przesyłowe
zł/MW
zł/MW/m-c
3
4
3 970,05
330,84
3 672,25
306,02

BRUTTO (VAT = 22%)
stawka opłaty stałej
rata miesięczna
za usługi przesyłowe
zł/MW
zł/MW/m-c
5
6
4 843,46
403,62
4 480,15
373,34

Część 4 pkt 4.5 Stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe otrzymuje następujące brzmienie:
Lp.
1
1.
2.

Grupa
Taryfowa
2
P1
W1
PROKURENT
TC DĘBICA S.A
Michał Mędrek
DYREKTOR ds. LOGISTYKI

NETTO (bez VAT)
zł/GJ
3
1,00
1,05

BRUTTO (VAT = 22%)
zł/GJ
4
1,22
1,28

CZŁONEK ZARZĄDU TC Dębica S.A.
DYREKTOR ds. PRODUKCJI
Jeffrey Smith
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2616
REFERENDUM GMINNE
w sprawie odwołania Rady Gminy Brzyska przed upływem kadencji zarządzone na dzień 7 grudnia 2008 r.
Gminna Komisja do Spraw Referendum w Brzyskach
Gmina

Brzyska

Powiat

Jasielski

Województwo

Podkarpackie

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 7 grudnia 2008 r.
Głosowanie przeprowadzono w 4 obwodach głosowania.
Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich, tj. 4 obwodowych komisji do spraw referendum. Komisja ustaliła
następujące wyniki głosowania:
1.
Liczba osób uprawnionych do głosowania - RAZEM
1a.
w tym umieszczonych w części A spisu
1b.
w tym umieszczonych w części B spisu
Uwaga! Suma liczb z pkt 1a i 1b musi być równa liczbie z pkt 1.

*
*
*

*
*
*

*
*
*

4
4
*

7
7
*

8
8
*

8
8
0

2.
Liczba osób, którym wydano karty do głosowania - RAZEM
2a.
w tym w części A spisu
2b.
w tym w części B spisu
Uwaga! Suma liczb z pkt 2a i 2b musi być równa liczbie z pkt 2.

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

4
4
*

3
3
*

4
4
0

3.
4.
5.
6.
7a.
7b.

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
4
*
4
3
*

*
3
*
3
6
7

0
4
1
3
0
3

Liczba kart nieważnych
Liczba kart ważnych (liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu)
Liczba głosów nieważnych
Liczba głosów ważnych
Liczba głosów pozytywnych „Tak”
Liczba głosów negatywnych „Nie”
8. Komisja ustaliła, co następuje:

a)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

b)

liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu

4 788,

(liczba kart ważnych), wyniosła
(frekwencja wyniosła

434
9,06%)

c)

liczba głosów ważnych wyniosła

433,

d)

w wyborze w dniu 12 listopada 2006 r. odwoływanego organu
liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych),
wyniosła,

2 552,

zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosi

1 532,

liczba głosów za odwołaniem organu (pozytywnych „Tak”) wyniosła

360.

e)

9. Komisja, w związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum
lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) stwierdza, że:
a)

referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu,

b)

Rada Gminy Brzyska nie została odwołana.
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10.*} Adnotacja o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.*} Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
(nazwisko i imię - imiona, funkcja w Komisji)
1.
Niezgoda Irena
- Przewodnicząca Komisji
2.
Czech Katarzyna
- Zastępca
3.
Czech Łukasz
- Członek Komisji
4.
Brzeżowska Agnieszka
- Członek Komisji
5.
Gąsior Danuta
- Członek Komisji
6.
Wolska Barbara
- Członek Komisji
*)

Jeżeli treść nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w miejscu przeznaczonym na wpisanie
adnotacji.

Gminna Komisja ds. Referendum
w Brzyskach
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