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Nr 204

UCHWAŁY
nr XLVI/239/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie
gminy Dobre na rok podatkowy 2011

10663

nr XLVI/240/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

10663

nr XLVI/241/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych w roku 2011

10664

nr XXXV/241/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

10666

nr XXXV/246/2010 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany
w statucie gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna
w Fabiankach"

10668

nr XXXV/247/2010 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji
udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz
niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Fabianki przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

10669

nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Fabianki

10673

nr XXXV/262/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Fabianki

10673

2819

–

nr XLII/267/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych

10675

2820

–

nr XLII/268/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia
rocznych stawek podatku od nieruchomości

10677

nr XXXVIII/244/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych

10678

nr XXXIX/201/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania
wymiaru podatku leśnego na 2011 r.

10681

nr XXXIX/202/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

10681
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nr XXXIX/203/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym
podatku w roku 2011

10682

nr XXXIX/204/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku
rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2011 r.

10684

nr I/14/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włocławek

10684

nr II/9/10 Rady Gminy Sośno z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za
składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci w Skoraczewie

10685

nr II/14/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

10686

nr II/15/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011

10687

2830

–

nr II/16/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości podatku od środków transportowych na rok 2011

10687

2831

–

nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

10689

nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości na rok 2011

10690

nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

10691

nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień
w podatku od środków transportowych na 2011 r.

10694

nr III/6/10 Rady Gminy Radomin z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2011

10694

nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2011

10695

nr III/7/10 Rady Gminy Radomin z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 i zwolnień w tym podatku na
2011 r.

10696

nr III/8/10 Rady Gminy Radomin z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania
psów

10698

nr III/8/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
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UCHWAŁA Nr XLVI/239/2010
RADY GMINY DOBRE
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie
Gminy Dobre na rok podatkowy 2011
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną Komunikatem Prezesa GUS
z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1 dt,
do kwoty 32,00 zł za 1 dt stanowiącą podstawę
obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na obszarze
gminy Dobre.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym zm. (Dz.U. z 2006 r.,
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz. 1825,
Nr 245, poz. 1775; Dz.U. z 2007 r., Nr 109, poz. 747;
Dz.U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730; Nr 237, poz. 1655;
Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz.U. z 2010 r., Nr 96,
poz. 620) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, 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; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146
i Nr 106, poz. 675), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonania uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dobre.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Piotr Depta

2811

2812
2812

UCHWAŁA Nr XLVI/240/2010
RADY GMINY DOBRE
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Na podstawie art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku 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 i Nr 249, poz. 1828;
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223,
poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 448; oraz z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620), art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; 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; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz.142 i 146 i Nr 106, poz.675) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku, w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 55, poz. 755), Rada
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od
nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobre na
2011 rok w kwotach następujących:
1) Od budynków lub ich części:
1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych - 0,59 zł
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej - 16,50 zł
3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,82 zł
4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł
5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych
budynków, lub ich części, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizację pożytku
publicznego - 2,10 zł
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6. od budowli – od ich wartości określonej na
podstawie art.4, ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych - 2%
2) Od gruntów:
1. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0.76 zł
2. od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami,
zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych - 4,15 zł
3. od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,07 zł

Poz. 2812,2813

4) Zwolnienie, o ktorym mowa w punkcie 1-3 nie
dotyczy nieruchomości zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Piotr Depta
1

§ 2.1) Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki lub ich części zajęte na cele mieszkalne.
2) Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej.
3) Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki, budowle i grunty lub ich części związane
z prowadzeniem działalności kulturalnej, sportowej,
oświatowej i pomocy społecznej.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

2812

2813
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UCHWAŁA Nr XLVI/241/2010
RADY GMINY DOBRE
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2011
Na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku 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 i Nr 249, poz. 1828;
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223,
poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 448; z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1597; 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 106, poz. 675)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
(M.P. Nr 75, poz. 950) i na podstawie obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku, w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755), Rada
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Dobre na rok 2011
w wysokości jak w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Piotr Depta
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 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 204

– 10665 –

Poz. 2813

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/241/2010
Rady Gminy Dobre
z dnia 5 listopada 2010 r.
ROCZNE STAWKI PODATKÓW OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH NA ROK 2011
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY DOBRE
Rozdział 1
Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 690,00 zł
2) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie - 740,00 zł
3) powyżej 9,0 t do poniżej 12 t - 880,00 zł
4) równej lub wyższej niż 12 t i tak;

Rozdział 2
Od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą:
1) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 t i poniżej 12 t. - 510,00 zł
2) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 t i tak:
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Rozdział 3
Rozdział 3
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają:
1) dopuszczalną masę całkowitą od 7 t do poniżej 12 t
(z wyjątkiem pojazdów związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą, prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego) - 280,00 zł
2) dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 t
(z
wyjątkiem
pojazdów
związanych
z działalnością rolniczą, prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego) i tak:

Rozdział 4
Od autobusów:
1) o liczbie miejsc do 30 - 1.000,00 zł
2) o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 1.480,00 zł
2813

2814
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UCHWAŁA Nr XXXV/241/2010
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób
uprawnionych do udzielania tych ulg
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; Dz.U. z 2002 Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz
art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123
poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa:
1) zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie
należności
pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Fabianki
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lub jej jednostkom podległym, polegających na
umorzeniu należności w całości lub w części,
odroczeniu terminu spłaty całości lub części
należności lub rozłożeniu na raty płatności całości
lub części należności, wobec dłużników, którymi są
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
zwane dalej „dłużnikami”,
2) postanowienia dotyczące stosowania umorzenia
należności mających charakter cywilnoprawny
z urzędu
3) warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną,
4) organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2.1. Uprawniony organ lub osoba na wniosek
dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym, może
udzielić ulgi w spłacie należności pieniężnej mającej
charakter cywilnoprawny przypadającej Gminie
Fabianki lub jednostkom jej podległym w formie
przewidzianej w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien
zawierać w szczególności:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę
dłużnika,
2) kwotę zadłużenia,
3) przyczyny ubiegania się o ulgę w spłacie należności,
4) w przypadku wniosku o odroczenie lub rozłożenie
na raty – proponowane terminy oraz kwoty spłaty
zadłużenia,
5) informacje o stanie majątkowym dłużnika,
wysokości dochodów i zobowiązań dłużnika oraz
osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo
domowe.
3. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne,
uprawniony organ lub osoba wzywa dłużnika do ich
usunięcia w terminie 7 dni, z pouczeniem, że
niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpatrzenia.
4. Uprawniony organ lub osoba zawiadamia
dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego
wniosku bez rozpatrzenia.
5. Umorzenie należności głównej powoduje
również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub
w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.
6. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności,
udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu
przez dłużnika pozostałej części tej należności.
7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności
odroczonej należności bądź terminu płatności
którejkolwiek z rat na jakie została rozłożona należność,
pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast
wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od
dnia następnego po upływie terminu płatności
obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności
lub rozłożeniem na raty spłaty należności.
8. W
stosunku
do
dłużników
będących
przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
o których mowa w § 3 ust. 1, może stanowić pomoc

Poz. 2814

de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy
de minimis (Dz.Urz. UE L 379/5 z dnia 28.12.2006 r.),
z uwzględnieniem przypadków wymienionych w art. 56
ust. 1 pkt 1, 2, i 4 ustawy o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
9. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy
de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem:
1) zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
2) informacji
przedstawianych
przez
podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis – zgodnie
z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji
przedstawianych
przez
podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53
poz. 311) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za
okres 3 ostatnich lat obrotowych,o których mowa
w § 2 ust 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.
10. Okres odroczenia terminu płatności nie może być
dłuższy niż 1 rok
11. Okres spłaty należności rozłożonej nie może być
dłuższy niż 1 rok
§ 3.1. Uprawniony organ lub osoba w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym, może z urzędu udzielić ulgi
w spłacie należności pieniężnej mającej charakter
cywilnoprawny przypadającej Gminie Fabianki lub
jednostkom jej podległym w przypadku wystąpienia
okoliczności zawartych w art. 56 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
§ 4. Postanowienia o udzielaniu ulg w spłacie
należności głównej stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności ubocznych, z zastrzeżeniem zapisu w § 2
ust. 5 niniejszej uchwały
§ 5.1. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty należności uprawniony jest:
- kierownik jednostki podległej – jeżeli wartość
należności głównej nie przekracza 1000,00 zł
- Wójt Gminy Fabianki jeżeli wartość należności
głównej jest równa bądź przekracza 1000,00 zł
2. Umorzenia należności przypadającej jednostce
podległej powyżej 1000,00 zł dokonuje Wójt Gminy
Fabianki po przedstawieniu przez kierownika jednostki
podległej
uzasadnionego
i
udokumentowanego
wniosku.
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3. Organ właściwy do umarzania, odraczania
terminu spłaty lub rozkładania na raty należności
głównej jest również uprawniony do umarzania,
odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty
odsetek oraz innych należności ubocznych.

Poz. 2814,2815

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIV/78/2004 Rady
Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie:
szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania
innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, stanowiących wierzytelności gminy,
samorządowych jednostek organizacyjnych, a także
wskazania
organów
do
tego
uprawnionych
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 30 poz. 429); zmieniona
uchwałą Nr XV/81/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia
19 marca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 110
poz. 1861) oraz uchwałą Nr XIX/99/2004 Rady Gminy
Fabianki z dnia 16 września 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 52 poz. 892).

§ 6.1. Udzielenie ulgi następuje w formie
pisemnego oświadczenia uprawnionego organu.
§ 7. Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ lub
osoba przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu
dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności
faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do
zastosowania ulgi.
§ 8. Zobowiązuje się kierowników jednostek
podległych do składania Wójtowi Gminy Fabianki
sprawozdań o udzielonych ulgach w terminie do końca
lipca za pierwsze półrocze, do końca stycznia za drugie
półrocze poprzedniego roku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Fabianki.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Komorowski

2814

2815
2815

UCHWAŁA Nr XXXV/246/2010
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany w statucie gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna
w Fabiankach"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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,
Nr162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116.
poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172.
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 8 ust. 2
pkt 2 i art.. 11 ust. 1, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539,
z 1998 r. Nr 106. poz. 668, z 2001 r. Nr 129. poz. 1440,
z 2002 r. Nr 113. poz. 984, z 2004 r. Nr 238. poz. 2390,
z 2006 r. Nr 220, poz.1600), oraz art. 11 i art. 13 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123,
z 2002 r. Nr 41. poz. 364, z 2003 r. Nr 96. poz. 874,
Nr 162. poz. 1568, z 2003 r., Nr 213. poz. 2081,
z 2004 r. Nr 11. poz. 96, Nr 261. poz. 2598, z 2005 r.
Nr 131. poz. 1091, Nr 132. poz. 1111, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504), oraz art. 21 ust. 1
pkt 2, oraz ust. 6, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
2815

o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.Nr 157.
poz. 1240, z 2010 r. Nr 28. poz. 146, Nr 123. poz.835),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmianę w statucie gminnej
instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka
Publiczna w Fabiankach" poprzez dodanie: W art. 14
dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: " 4. Sprawozdanie
finansowe Biblioteki zatwierdza Organizator."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Fabianki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Komorowski
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UCHWAŁA Nr XXXV/247/2010
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej
dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół
zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Fabianki przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego i ministrowie.
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658;
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, i Nr 219,
poz. 1705; z 2010 Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 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 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;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych
z budżetu Gminy Fabianki dla zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy przez podmioty
inne niż jednostki samorządu terytorialnego
i ministrowie:
a) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli
specjalnych,
b) innych niepublicznych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust 7
ustawy,
c) niepublicznych
szkół
podstawowych
o uprawnieniach szkół publicznych oraz
niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach
szkół publicznych, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych
szkół
podstawowych
specjalnych
i niepublicznych gimnazjów specjalnych,
niepublicznych szkół artystycznych,
2) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji przez beneficjentów określonych w pkt 1.

§ 2.1. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa
w § 1 pkt. 1 lit. a otrzymuje z budżetu Gminy Fabianki
dotację ustalaną według następujących zasad:
1) kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie
75 procentom wydatków bieżących ponoszonych
przez najbliższą gminę na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym z zastrzeżeniem pkt 2,
2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji
odpowiadać będzie kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Fabianki,
2. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący
mieszkańcem Gminy Fabianki koszty udzielonej
dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie
oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten
uczeń. Nie przekazanie środków przez gminę
macierzystą nie wstrzymuje udzielania dotacji
przedszkolu z ust. 1.
§ 3.1. Inna niepubliczna forma wychowania
przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt. 1 lit. b
otrzymuje z budżetu Gminy Fabianki dotację, ustaloną
według następujących zasad:
1) kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie
40 procentom wydatków bieżących ponoszonych
przez najbliższą gminę na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym z zastrzeżeniem pkt 2,
2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji
odpowiadać będzie kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Fabianki.
2. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania
przedszkolnego
uczęszcza
uczeń
niebędący
mieszkańcem Gminy Fabianki koszty udzielonej
dotacji, zgodnie z art. 90 ust 2e ustawy o systemie
oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten
uczeń. Nie przekazanie środków przez gminę
macierzystą nie wstrzymuje udzielania dotacji dla
niepublicznej formy z ust1.
§ 4. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1
pkt.1 lit. c otrzymuje z budżetu Gminy Fabianki dotację
ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego
ucznia odpowiadać będzie kwocie przewidzianej na
jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Fabianki.
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§ 5. Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe
wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania
dotacji:
1) dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie
później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok otrzymywania dotacji podmiot
prowadzący (lub zamierzający prowadzić) szkołę
lub przedszkole przedłoży do Urzędu Gminy
Fabianki
wniosek
zawierający
informację
o planowanej liczbie dzieci (uczniów),
2) wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien
zawierać:
a) w przypadku niepublicznego przedszkola lub
niepublicznej szkoły - datę i numer
zaświadczenia
o
wpisie
do
ewidencji
prowadzonej przez Gminę Fabianki z art. 82
ust. 2 ustawy o systemie oświaty i dodatkowo
w przypadku szkół z § 1 pkt 1 - datę i numer
decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,
b) określenie planowanej liczby dzieci (uczniów)
uczęszczających
do
placówki,
wraz
z dodatkowym wyodrębnieniem w przypadku
przedszkoli ilości uczniów niepełnosprawnych
oraz ilości uczniów nie będących mieszkańcami
Gminy
Fabianki.
Ilość
uczniów
niepełnosprawnych
(wg.
wag)
należy
wykazywać również w szkołach których typu
i rodzaju nie prowadzi Gmina Fabianki
c) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku
bankowego szkoły lub przedszkola, na który ma
być przekazywana dotacja.
3) dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych
ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego
miesiąca.
4) od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do
dnia 10-tego każdego miesiąca, podmiot dotowany
będzie przedkładał Urzędowi Gminy w Fabiankach
informację o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem
o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji
- na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
5) wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby
uczniów dotowanego podmiotu korygowana będzie
co miesiąc z uwzględnieniem danych z pkt 4.
6) kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana
będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc,
w którym przedkładana jest informacja,
7) brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu
prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania
wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej
informacji sprawozdawczej jest podstawą do
przekazania zaległych rat dotacji na rzecz
uprawnionej szkoły lub przedszkola.
8) kwota dotacji udzielonej w roku budżetowym dla
przedszkola lub szkoły podlega rozliczeniu poprzez
przedstawienie przez osobę prowadzącą szkołę lub
przedszkole informacji:
- o faktycznej ilości uczniów w każdym miesiącu
roku kalendarzowego,
- rocznej
o
kosztach
kwalifikowanych
poniesionych
w
roku
kalendarzowym
ze środków przekazanej dotacji, składanych do
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dnia 20 stycznia następnego roku budżetowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały,
9) ustalona i stanowiąca należność Gminy Fabianki
kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej
wysokości, albo dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem, wraz z odsetkami liczonymi jak
od zaległości podatkowych podlega niezwłocznemu
wpłaceniu przez osobę prowadzącą szkołę lub
przedszkole na rachunek Urzędu Gminy Fabianki.
10) w przypadku zakończenia działalności jednostki
organ prowadzący zobowiązany jest do rozliczenia
dotacji jak w p-kcie 8, w terminie do 20 dnia
miesiąca następującego po miesiącu zakończenia
działalności. Występującą nadpłatę dotacji podmiot
prowadzący jednostkę zobowiązany jest zwrócić na
konto Urzędu Gminy.
11) Za końcowy termin uczęszczania ucznia do
placówki oświatowej uznaje się:
a) w przypadku gdy uczeń kończy szkołę
odpowiednio 31 sierpień;
b) w przypadku skreślenia z listy uczniów - ostatni
dzień miesiąca, w którym uczeń uczęszczał do
placówki oświatowej.
§ 6.1. Jednostka, która otrzymała dotację z budżetu
Gminy Fabianki na dofinansowanie realizacji zadań
w zakresie kształcenia, wychowywania i opieki, w tym
profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana
w zakresie:
a) prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodności
z przeznaczeniem;
b) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów
wykazywanych w informacjach miesięcznych i na
podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę
sporządzenie tych informacji.
2. Pracownicy
Urzędu
Gminy
Fabianki
upoważnieni przez Wójta Gminy do przeprowadzenia
kontroli maja prawo wstępu do pomieszczeń jednostki
oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji
organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu
nauczania.
3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez
pracownika Urzędu Gminy Fabianki jest imienne
upoważnienie od Wójta Gminy określające:
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę
2) nazwę jednostki kontrolowanej
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem
ust. 1
4) czasookres przeprowadzanej kontroli
4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się
osobę prowadzącą jednostkę wraz z informacją
o zakresie przedmiotowym kontroli i czasookresie jej
przeprowadzenia.
5. W ramach dokumentacji okazywanej przez
jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać
stosownych kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi
i wyjaśnień pisemnych.
6. Osoba prowadząca na dokumentach finansowych
potwierdzających wydatki ujęte w rozliczeniach,
zobowiązana jest zamieścić opis: „Wydatek finansowy
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ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy
Fabianki
w
kwocie
…….
zł.
(słownie:
…………………zł.)” oraz pieczęć i podpis dyrektora
lub osoby prowadzącej placówkę oświatową.
7. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest
protokół, który otrzymuje osoba prowadząca jednostkę
kontrolowaną i Wójt Gminy Fabianki.
8. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do
skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne
wystąpienie
pokontrolne
zawierające
zalecenia
pokontrolne
mogące
dotyczyć
stwierdzonych
nieprawidłowości w zakresie danych o ilości uczniów
lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji.
9. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się
w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
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§ 7. Tracą moc Uchwała Nr XIV/115/99 Rady
Gminy Fabianki z dnia 29.12.1999 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji
z budżetu gminy dla uprawnionych niepublicznych
placówek oświatowych, działających na terenie Gminy
Fabianki, zmieniona uchwałą Nr XXXII/241/2002
z dnia 27 lutego 2002 r
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Fabianki.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Komorowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/247/2010
Wójta Gminy Fabianki
z dnia 5 listopada 2010 r.
Informacja o liczbie dzieci ( uczniów ) wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji
z budżetu Gminy Fabianki
Nazwa i adres szkoły,zespołu szkół, przedszkola Typ i rodzaj szkoły …………………………………
Liczba dzieci (uczniów) w miesiącu
poprzedzającym miesiąc składania
formularza
Miesiąc, rok …………….
Liczba uczniów…………
w tym: niepełnosprawnych
……………………………
w tym: uczniów przedszkola, którzy
nie są mieszkańcami Gminy Fabianki,
z podaniem imienia, nazwiska i
miejsca
zamieszkania.………..………………
……..
………………………………
………………………………
………………………………

Przewidywana liczba dzieci
(uczniów) w miesiącu, w którym
składany jest formularz
Miesiąc, rok …………….
Liczba uczniów…………
w tym: niepełnosprawnych
……………………………
w tym: uczniów przedszkola, którzy
nie są mieszkańcami Gminy Fabianki,
z podaniem imienia, nazwiska i
miejsca
zamieszkania.………..………………
……..
………………………………
………………………………
………………………………

Przewidywana liczba dzieci
(uczniów) w miesiącu następnym
Miesiąc, rok …………….
Liczba uczniów…………
w tym: niepełnosprawnych
……………………………
w tym: uczniów przedszkola, którzy
nie są mieszkańcami Gminy Fabianki,
z podaniem imienia, nazwiska i
miejsca
zamieszkania.………..………………
……..
………………………………
………………………………
………………………………

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa szkoły
/przedszkola do otrzymania dotacji i aktualności związanych z tym danych z przedłożonego w dniu ……………
wniosku o udzielenie dotacji.
Uwagi
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Informacja o zmianie rachunku bankowego Nowy numer rachunku bankowego dla szkoły/ przedszkola
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Nazwisko i imię sporządzającego zestawienie
Nazwisko i imię osoby prowadzącej
Nr telefonu
szkołe/przedszkole
......................
Pieczątka i podpis
Pieczątka i podpis
Data.......................
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/247/2010
Wójta Gminy Fabianki
z dnia 5 listopada 2010 r.
Rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji sporządzone za.............................
Nazwa i adres szkoły/przedszkola/ ……………………………………
Typ i rodzaj szkoły ……………………………..
Część A – Informacja o ilości uczniów
Lp.

Miesiąc

Ilość uczniów

W tym ilość uczniów niepełnosprawnych

Część B – Rodzaj poniesionych wydatków
1. Kwota dotacji otrzymana w danym roku w złotych …………………….
2. Kwota dotacji wykorzystanej w danym roku w złotych …………………….
Lp.

Rodzaje wydatków finansowych z otrzymanej dotacji

I
II

Wynagrodzenia pracowników
Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie
społeczne, Fundusz Pracy)
Pozostałe wydatki na rzecz pracowników

Kwota wydatków poniesionych w okresie
sprawozdawczym w złotych

III
1.
2.
3.
IV Wydatki eksploatacyjne
V Zakup wyposażenia, książek, pomocy naukowych
VI Remonty bieżące
VII Pozostałe wydatki
1.
2.
Ogółem suma wydatków I-VI
Kwota niewykorzystanej dotacji

Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej
przeznaczeniem ( z art. 82 Kodeksu karnego skarbowego ), poświadczam
zgodność przedstawionych powyżej informacji ze stanem faktycznym.
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Nazwisko i imię sporządzającego zestawienie
Nr telefonu......................
Pieczątka i podpis........................
Data.......................

2816

Nazwisko i imię przedstawiciela organu prowadzącego
jednostkę
............................................................................
Pieczątka i podpis.................
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UCHWAŁA Nr XXXV/248/2010
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 34,10 zł za 1 dt.

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, Nr 167, poz. 1759,
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;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969, zm. wyn. z Dz.U.
z 2005 r., Nr 143, poz. 1199, z 2006 r., Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,
z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r.
Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Fabianki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
oraz
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy i sołectwach.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Komorowski
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UCHWAŁA Nr XXXV/262/2010
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Fabianki.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137,
poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104;
z 2006 Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658; z 2007 Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280,
Nr 181, poz. 1292; z 2008 Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618;
z 2009 Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 219, poz. 1705; z 2010 Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz.857) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt. 14a 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Fabianki, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/141/2005 Rady
Gminy Fabianki z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Fabianki.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązywania od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Komorowski

Załącznik
do uchwały nr XXXV/262/2010
Rady Gminy Fabianki
z dnia 5 listopada 2010 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Fabianki
§ 1 Zasady ogólne.
1. Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Fabianki określa sposób ustalenia
wysokości stypendium szkolnego w zależności od
sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych
okoliczności, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy
o systemie oświaty, formy stypendium szkolnego, tryb
i sposób udzielenia stypendium szkolnego, tryb i sposób
udzielenia zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia
losowego.
2. Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym przeznacza się dotację celową
z zastrzeżeniem, że:
1) na stypendium szkolne przeznacza się nie mniej niż
97% kwoty zapisanej na ten cel,
2) za zasiłki szkolne przeznacza się do 3% kwoty
zapisanej na ten cel,
3) jeżeli kwota w pkt 2 nie zostanie rozdysponowana
do 10 listopada danego roku na zasiłki szkolne
można ją przeznaczać na wypłatę stypendiów
szkolnych.
§ 2 Sposób ustalenia wysokości stypendium
szkolnego.
1. Ustalenie wysokości stypendium szkolnego
następuje w zależności od sytuacji materialnej uczniów
i ich rodzin oraz od otrzymanej dotacji celowej
z budżetu państwa.
§ 3. Formy stypendium szkolnego
1. Stypendium szkolne może być udzielone
w następujących formach:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, w szczególności udziału w:
a) wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęciach
dla
dysgrafików,
dyslektyków,
zajęć
logopedycznych
i
innych
wynikających
z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych

bądź z opinii lub orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
b) innych przedsięwzięciach realizowanych przez
szkołę jak wyjazdy do kina, teatru, na basen,
wycieczki szkolne, zielone szkoły, itp.
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych
poza szkołą, a w szczególności: nauki języków
obcych, zajęć muzycznych, komputerowych,
sportowych i innych,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności zakupu:
a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników
i innych książek pomocniczych do realizacji
procesu
dydaktycznego,
edukacyjnych
programów
multimedialnych,
sprzętu
komputerowego, dostępu do sieci Internet itp.,
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków
i innych artykułów szkolnych,
c) stroju sportowego, stroju galowego i innego
wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę,
a także odzieży i obuwia, gdy ich posiadanie
w sposób bezpośredni wiąże się z procesem
edukacji ucznia,
d) innych pomocy niezbędnych do udziału
w dodatkowych zajęciach edukacyjnych.
4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania a w szczególności:
a) zakwaterowania w bursie, internacie,
b) dojazdu do szkół środkami komunikacji
publicznej,
c) opłat za posiłki wydawane w szkole.
5) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt uzna, że
udzielenie stypendium w innej formie nie jest
możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest
celowe.
2. Uczeń może otrzymać stypendium w jednej lub
kilku formach jednocześnie.
§ 4 Tryb i sposób udzielania stypendium
szkolnego.
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
należy składać w Gminnym Zespole Oświaty
w Fabiankach w terminie określonym w art. 90n ust. 6
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i 7 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.).
2. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy
materialnej Wójt może powołać Komisję Stypendialną.
3. Skład Komisji Stypendialnej, tryb jej pracy oraz
szczegółowe
zadania
ustala
Wójt
odrębnym
zarządzeniem.
4. Stypendium może być realizowane w innych
okresach niż miesięczne lub jednorazowo.
5. W decyzji przyznającej stypendium szkolne
określa się w szczególności formę stypendium, okres
pobierania, miesięczną wysokość stypendium, a także
sposób i termin rozliczenia adresata decyzji.
6. Stypendium szkolne udzielane w formie, o której
mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-4 regulaminu będzie
przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub
pełnoletnim uczniom jako częściowa lub całkowita
refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych
zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub
poświadczonych kopii za zgodność z oryginałem)
rachunków i faktur dotyczących dofinansowania
kosztów zakupów i opłat.

Poz. 2818,2819

§ 5 Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy
złożyć do Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach.
2. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego
trudną sytuację materialną winno być udokumentowane
i dołączone do wniosku.
3. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego
bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia
losowego i sytuację materialna rodziny, w której
zamieszkuje uczeń.
§ 6 Postanowienia końcowe.
1. Realizacja przyznanej pomocy materialnej
odbywa się za pośrednictwem Gminnego Zespołu
Oświaty w Fabiankach.
2. Pomoc materialna przyznana uczniom będzie
wypłacana w kasie Urzędu Gminy.
3. Stypendia szkolne przyznawane w postaci
pomocy rzeczowej, realizowane będą poprzez wydanie
rzeczy w szkołach usytuowanych na terenie gminy, do
których uczęszczają uczniowie, a w przypadku uczniów
szkół położonych poza terenem gminy w Urzędzie
Gminy w Fabiankach.

2818
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UCHWAŁA Nr XLII/267/2010
RADY GMINY OSIEK
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku 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, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z 2010 r. Nr 96,
poz. 620) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 r. W sprawie górnych granic stawek
podatku od środków transportowych (M.P. Nr 55,
poz. 755), Rada Gminy w Osieku uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 380,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 520,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 820,00 zł
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
13 ton - 1 000,00 zł
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 1 000,00 zł
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 1 000,00 zł
d) równej lub wyższej niż 15 ton - 1 000,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 1 580,00 zł
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 1 580,00 zł
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 1 580,00 zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 ton - 1 580,00 zł
e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż
25 ton - 1 580,00 zł
f) równej lub wyższej niż 25 ton - 1 580,00 zł
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o liczbie osi cztery i więcej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 1 110,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 2 520,00 zł
c) Równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
29 ton - 2 520,00 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 2 520,00 zł
e) równej lub wyższej niż 31 ton - 2 520,00 zł
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
13 ton - 1 950,00 zł
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 1 950,00 zł
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 1 950,00 zł
d) równej lub wyższej niż 15 ton - 1 950,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton -840,00 zł
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 840,00 zł
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 2 470,00 zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 ton - 2 470,00 zł
e) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniej niż
25 ton - 2 470,00 zł
f) równej lub wyższej niż 25 ton - 2 470,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 1 580,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 1 580,00 zł
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 2 470,00 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 2 840,00 zł
e) równej lub wyższej niż 31 ton - 2 840,00 zł
4. od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania z naczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton - 1 680,00 zł
b) od 5,5 ton i powyżej 9 ton - 1 680,00 zł
c) od 9 ton i powyżej 12 ton - 1 680,00 zł
5. od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszaniem
uznanym
za
równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 1 680,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1 680,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1 890,00 zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton - 1 890,00 zł
-
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6.

7.

8.

9.

o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
lub równej 36 ton - 2 000,00 zł
b) wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton 2 470,00 zł
c) równej lub wyższej niż 40 ton - 2 730,00 zł
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 2 100,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 2 100,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 2 100,00 zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton - 2 100,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
lub równej 36 ton - 2 100,00 zł
b) wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton 2 420,00 zł
c) równej lub wyższej niż 40 ton - 2 730,00 zł
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
włącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego.
a) od 7 ton i powyżej 12 ton - 370,00 zł
od
przyczep
i
naczep
z
zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów
- o liczbie osi jedna:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 370,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 480,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton - 520,00 zł
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton - 370,00 zł
b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 ton - 1 160,00 zł
c) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej lub
równej 36 ton - 1 160,00 zł
d) wyższej niż 36 ton, a mniej niż 38 ton 1 630,00 zł
e) powyżej 38 ton - 1 630,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
lub równej 36 ton - 1 010,00 zł
b) wyższej niż 36 ton, a mniej niż 38 ton 1 330,00 zł
c) powyżej 38 ton - 1 330,00 zł
od przyczep lub naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów
- o liczbie osi jedna:
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a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 530,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 630,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton - 1 000,00 zł
o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton - 530,00 zł
b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 ton - 1 260,00 zł
c) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej lub
równej 36 ton - 1 680,00 zł
d) wyższej niż 36 ton, a mniej niż 38 ton 2 200,00 zł
e) powyżej 38 ton - 2 200,00 zł
o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
lub równej 36 ton - 1 330,00 zł
b) wyższej niż 36 ton, a mniej niż 38 ton 1 680,00 zł
c) powyżej 38 ton - 1 680,00 zł

Poz. 2819,2820

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1 050,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 470,00 zł
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych środki transportowe służące ochronie
przeciwpożarowej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/202/2009 Rady
Gminy Osiek z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych
na 2010 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Roman Czachowski

2819
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UCHWAŁA Nr XLII/268/2010
RADY GMINY OSIEK
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 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, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z 2010 r. Nr 96,
poz. 620) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 sierpnia 2010 r. W sprawie górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
w 2011 r. (MP. Z 2010 r. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy
w Osieku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów od 1 m²
powierzchni 0,70 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni 4,10 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalność pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m² powierzchni 0,15 zł;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych lub ich części od 1 m² powierzchni
użytkowej 0,50 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni
użytkowej 18,50 zł,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m² powierzchni
użytkowej 9,40 zł,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń
zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej
3,70 zł,
e) pozostałych budynków lub ich części od 1 m²
powierzchni użytkowej 4,70 zł,
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalność
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m²
powierzchni 5,50 zł;
3) od budowli: 2% ich wartości.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budowle i budynki lub ich części służące
ochronie przeciwpożarowej, działalności kulturalnej,
odprowadzenie i oczyszczanie ścieków poboru
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i uzdatniania i rozprowadzania wody, za wyjątkiem
gruntów, budowli i budynków lub ich części
wykorzystanych pod działalności gospodarczą;
2) budynki mieszkalne lub ich części niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. Traci
moc
uchwała
Rady
Gminy
Nr XXXII/203/2009z dnia 13 listopada 2009 r. w
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2010 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Roman Czachowski
2820

2821
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/244/2010
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106,
poz. 675), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Płużnica:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 370 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 617 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 617 zł;
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 - z tym że w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia
według
stawek
określonych
w załączniku Nr 1 do uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 617 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 617 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 617 zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o przystosowanych 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, według stawek określonych
w załączniku Nr 2 do uchwały;
5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy, 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 - 494 zł;
6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, według stawek określonych
w załączniku Nr 3 do uchwały;
7) autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od
liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 846 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1065 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/179/2009 Rady
Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie
określenia
wysokości
stawek
podatku
od
środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 133,
poz. 2392).
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Krystyna Różyńska

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

1
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21

2

23

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
4

13
14
15

617
617
617
669

617
617
669
1513

17
19
21
23

617
617
617
795

617
795
1226
1226

25

1226

1905

1226

1905

795
807
1258
2000
2000

807
1259
2000
2856
2856

25
Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)

25
27
29
31
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
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)

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

Inny system zawieszenia
osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1
Dwie osie
12
18
25
31

2
18
25
31

617
617
676
676

617
1111
1111
2209

Trzy osie
12
40

40

1507
2083

2084
2856

4

ZAŁĄCZNIK Nr 3
Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

2821

Nie mniej niż

Mniej niż

1
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i więcej
12
38

2

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

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
4

18
25

494
494
494

511
702
702

28
33
38

638
700
1064
1437

617
1111
1561
1798

38

847
1180

1140
1548
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UCHWAŁA Nr XXXIX/201/10
RADY GMINY w WĄPIELSKU
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku
leśnego na 2011 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na podst. 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)1 w związku z art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)2 oraz
Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października
2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
(M.P. Nr 78, poz. 970) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1808, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1475, 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, Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 245, poz. 1775
i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56,
poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620.

§ 1. Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna
obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia
20 października 2010 r. jako podstawa do obliczania
podatku leśnego w kwocie 150,20 zł za 1 m3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
2822

2823
2823

UCHWAŁA Nr XXXIX/202/10
RADY GMINY w WĄPIELSKU
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz 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.)1
w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 października
2010 r. o podatkach i opłatach lokalnych) tj. (Dz.U.
Nr 95, poz. 613) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości:
1. od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od powierzchni 1 m2 - 0,70 zł,
b) nad jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od
powierzchni 1 ha - 4,10 zł

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od powierzchni 1 m² - 0,39 zł;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,45 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej – 20,48 zł,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 9,50 zł,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,00 zł,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
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publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,10 zł;
3. od budowli 2% ich wartości określonej w art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

1)
2)
3)

4)

Poz. 2823,2824

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
01.01.2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
budynki mieszkalne lub ich części wykorzystywane
na cele mieszkaniowe;
budynki wymienione w § 1, pkt 2 lit. e nie
wykorzystywane na działalność gospodarczą;
budynki lub ich części oraz grunty przeznaczone na
działalność
w
zakresie
kulturalno-sportową
i ochrony p.poż.;
budynki, grunty i budowle służące do zbiorowego
zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę
i odprowadzanie ścieków.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984.
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 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, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146.
2 1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 Z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

2823

2824
2824

UCHWAŁA Nr XXXIX/203/10
RADY GMINY w WĄPIELSKU
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku
2011.
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)1 w związku z art. 2 ustawy
z dnia 1 października 2010 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. Nr 95, poz. 616 i Nr 96, poz. 620)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
(M.P. Nr 75, poz. 950) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 525,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 735,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 945,00 zł;
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 t do mniej niż 15 t - 550,00 zł

o liczbie osi - dwie
b) nie mniej niż 15 t - 600,00 zł
o liczbie osi dwie
c) nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t - 1.000,00 zł
o liczbie osi trzy
d) nie mniej niż 25 t - 1.200,00 zł
o liczbie osi trzy
e) nie mniej niż 12 t mniej niż 29 t - 1.000,00 zł
o liczbie osi cztery i więcej
f) nie mniej niż 29 t - 1.600,00 zł
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) nie mniej niż 12 t mniej niż 15 t do niższej niż
15 t,
- o liczbie osi - dwie - 550,00 zł,
b) nie mniej niż 15 t - 1.200,00 zł,
- o liczbie osi - dwie
c) nie mniej niż 12 t mniej niż 25 t - 1.500,00 zł
- o liczbie osi trzy
d) nie mniej niż 25 t - 1.700,00 zł
- o liczbie osi trzy
e) nie mniej niż 12 t mniej niż 29 t - 1.600,00 zł
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- o liczbie osi cztery i więcej
f) mniej niż 29 t - 2.300,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) nie mniej niż 3,5 t poniżej 12 t - 1.200,00 zł
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
a) nie mniej niż 12 t mniej niż 31 t - 1.000,00 zł
- o liczbie osi dwie
b) nie mniej niż31 t - 1.400,00 zł
- o liczbie osi dwie
c) nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t - 1.300,00 zł
- o liczbie osi trzy
d) mniej niż 40 t - 1.800,00 zł
- o liczbie osi trzy
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z przyczepą
lub naczepą, z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) nie mniej niż 12 t mniej niż 31 t
- o liczbie osi dwie - 1.000,00 zł
b) nie mniej niż 31 t - 2.000,00 zł
- o liczbie osi dwie
c) nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t - 1.800,00 zł
- o liczbie osi trzy
d) nie mniej niż 40 t - 2.600,00 zł
- o liczbie osi trzy
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 t i poniżej 12 t - 1.200,00 zł
od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
a) nie mniej niż 12 t:
- o liczbie osi jedna - 500,00 zł
b) nie mniej niż 12 t mniej niż 33 t - 600,00 zł
- o liczbie osi dwie
c) nie mniej niż 33 t
- o liczbie osi dwie - 1.100,00 zł
d) nie mniej niż 12 t
- o liczbie osi trzy - 900,00 zł;
od przyczep lub naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:

Poz. 2824

a) nie mniej niż 12 t
o liczbie osi jedna - 550,00 zł
b) nie mniej niż 12 t mniej niż 33 t
o jednej osi dwie 800, 00 zł
c) nie mniej niż 33 t
o liczbie osi dwie - 1.600,00 zł
d) nie mniej niż 12 t
o liczbie osi trzy - 1.300,00 zł
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.050,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.470,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
01.01.2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568 orz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 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 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146).
2.1)
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 199962/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.U. 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 – dotyczącą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XXXIX/204/10
RADY GMINY w WĄPIELSKU
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na
terenie gminy Wąpielsk w 2011 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawko-Pomorskiego.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)2 i Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
(M.P. Nr 76, poz. 960) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 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 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,
poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96,
poz. 620.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 z kwoty 37,64 zł za 1 dt do
kwoty 34,65 zł za 1 dt żyta, która stanowi podstawę
obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk
w roku 2011.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
2825
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UCHWAŁA Nr I/14/10
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 2 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włocławek.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167,
poz. 1400, Nr 94, poz. 788 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791,
Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 181, poz. 1292
i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145,
poz. 917, Nr 145, poz. 917 i Nr 235, poz. 1618,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 56, poz. 458, Nr 56, poz. 458, Nr 56,
poz. 458 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991 i Nr 127, poz. 857)
i art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271
i 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146
i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały XXXIX/271/10
Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych
na
terenie
gminy Włocławek
w Rozdziale 2 § 5 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest
od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej:
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1) I grupa - stypendium w wysokości od 90% do 200%
kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych;
2) II grupa - stypendium w wysokości od 80% do
200% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy o świadczeniach rodzinnych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowie
Gminy Włocławek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega
podaniu
do
publicznej
wiadomości
poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Włocławek oraz zamieszczeniu w BIP.
Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Karkosik
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UCHWAŁA Nr II/9/10
RADY GMINY SOŚNO
z dnia 3 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci w Skoraczewie.
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 3 i 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 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271 i 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 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675 oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalej (Dz.U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937,
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 100
i 101 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 106,
poz. 675 i Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:
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§ 1. Ustalić opłatę za składowanie odpadów
komunalnych na gminnym wysypisku śmieci
w Skoraczewie w wysokości 228,00zł za 1 tonę plus
aktualnie obowiązujący podatek VAT.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/195/09 Rady
Gminy Sośno z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie
ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych
na gminnym wysypisku śmieci w Skoraczewie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach
publicznych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Paszylk
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UCHWAŁA Nr II/14/2010
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
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: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, nr 28 poz. 146, Nr 106
poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (MP. Nr 55,
poz. 755) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Gniewkowo
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
sklasyfikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,80 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł. od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,28 zł od 1 m² powierzchni;
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 20,00 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
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c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,20 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 5,30 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.).
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
określonego w § 1 uchwały nieruchomości lub ich
części przeznaczone na działalność bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz zwalnia się budowle służące
dla celów ochrony środowiska.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Gniewkowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski
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UCHWAŁA Nr II/15/2010
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
(M.P. Nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1q do kwoty
36,00zł za 1q.

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: 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 i z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420;
2010 r. Nr 28 poz. 142, nr 28 poz. 146, Nr 106
poz. 675) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412,
Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775 i z 2007 r. Nr 109,
poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655
oraz z 2009 r. Nr 56, poz.458; z 2010 r. Nr 96 poz. 620)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Gniewkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski
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UCHWAŁA Nr II/16/2010
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2011.
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: 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, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106
poz. 675), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96
poz. 620), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
11 października 2010 roku w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
(M.P. z dnia 25 października 2010 r., Nr 75, poz. 950)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych na 2011 rok obowiązujące na
terenie miasta i gminy:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
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2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

3. Od
ciągników siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

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:

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 - stawka podatku
450,00 zł.
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:

Poz. 2830
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7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Gniewkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski
2830

2831
2831

UCHWAŁA Nr II/5/2010
RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE
z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1 oraz art. 20 ust.1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620) uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Strzelno
w 2011 roku:

1) 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 - 14,50 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) od pozostałych budynków lub ich części:
- budynki letniskowe – 7,06 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
- garaże - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
- budynki gospodarcze - 4,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
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inne pozostałe budynki, w tym na
prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
2) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zaklasyfikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od
1 ha powierzchni,

Poz. 2831,2832

c) od pozostałych:
- zabudowanych budynkami mieszkalnymi
i
gospodarczymi
oraz
od gruntów
przeznaczonych
na
te
cele,
zakwalifikowanych w ewidencji gruntów
jako tereny mieszkaniowe – 0,10 zł od 1 m2
powierzchni,
- zabudowanych domkami letniskowymi oraz
od gruntów przeznaczonych na te cele –
0,41 zł od 1 m2 powierzchni,
- pozostałe, w tym na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego –
0,20 zł od 1 m2 powierzchni.

-

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Strzelna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
niż w dniu 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Pieszak
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UCHWAŁA Nr II/6/2010
RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE
z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się w podatku od nieruchomości
budynki oraz grunty w części przeznaczonej
i eksploatowanej na cele:
1) ochrony przeciwpożarowej,
2) bezpieczeństwa publicznego,
3) opieki społecznej,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Strzelna.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
niż w dniu 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Pieszak

2832

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 204

– 10691 –

Poz. 2833

2833
2833

UCHWAŁA Nr II/7/2010
RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE
z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 I 146,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12b ust. 4,
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.

Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620), uchwala się, co
następuje:
§ 1.1. Określa się wysokości stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących na terenie
miasta i gminy Strzelno na 2011 rok:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
400,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 550,00 zł,
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 650,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
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3) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 380,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 650,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 700,00 zł;
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
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
zespołu pojazdów oraz w zależności od liczby osi
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia:
1.

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 – 100,00 zł,
6) od przyczep lub 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:
1.

Poz. 2833
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7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 600,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 900,00 zł.
2. Dla pojazdów, określonych w pkt 1, 3 i 7
posiadających certyfikat EURO, katalizator albo
instalację gazową stawki podatku określa się
w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
300,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 412,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 488,00 zł;
2) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 285,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 488,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 525,00 zł;
3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 450,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 675,00 zł.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Strzelna.

2833

uchwały

powierza

się

Poz. 2833

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
niż w dniu 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Pieszak
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UCHWAŁA Nr II/8/2010
RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE
z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
§ 1. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych autobusy wykorzystywane w celu
dowożenia
dzieci
do
szkół,
z
wyjątkiem
wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) oraz art.12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620),
uchwala się co następuje:

§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Strzelna.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
niż w dniu 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Pieszak
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UCHWAŁA Nr III/6/10
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 106, poz. 675), art. 5 i art. 7 ust3 ustawy z dnia
12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620)
w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P.
Nr 55, poz. 755), uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości
na
terenie
gminy
Radomin
w następującej wysokości:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,67 zł od 1 m 2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,14 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 17,55 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
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d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 5,55 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej.

Poz. 2835,2836

3) budynki, budowle i grunty wykorzystywane do
działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków;
4) budynki mieszkalne lub ich części będące
własnością osób fizycznych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części zajmowane na cele
ochrony przeciwpożarowej;
2) nieruchomości lub ich części zajmowane na
działalność kulturalną i opieki społecznej
z wyłączeniem nieruchomości zajmowanych na
działalność gospodarczą;

Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Wiwatowski
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UCHWAŁA Nr II/9/2010
RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE
z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825,
Nr 245, poz. 1775; z 2007 roku Nr 109, poz. 747;
z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r.
Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala
się, co następuje:

2836

§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta stanowiącą
podstawę wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy
Strzelno ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. (M.P. z 2010 r. Nr 76,
poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 28,00 zł za
1q.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Strzelna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
niż w dniu 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Pieszak
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UCHWAŁA Nr III/7/10
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 i zwolnień w tym
podatku na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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, Nr 167, poz. 1759, 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, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(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 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463, z 2009 r.
Nr 56, poz. 458), uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu do 12 ton:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 380,00 zł,
powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 638,00 zł,
powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 760,00 zł;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynoszą zgodnie z załącznikiem nr 1.
3) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów do 12 ton.
od 3,5 tony do 5,5 ton - 890,00 zł.
od 5,5 ton do 9 ton - 1010,00 zł.
od 9 ton do 12 ton - 1070,00 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
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynoszą zgodnie z załącznikiem nr 2.
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego.
od 7 ton do 12 ton - 774,00 zł.

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
i w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku wynoszą zgodnie z załącznikiem nr 3;
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
mniej niż 30 miejsc - 890,00 zł.
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1130,00 zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych:
1) autobusy wykorzystywane do przewozu dzieci;
2) samochody wykorzystywane na cele ochrony
przeciwpożarowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Radominie
nr XXXII/167/09 z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Wiwatowski
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załącznik nr 1
do uchwały nr III/7/10
Rady Gminy Radomin
z dnia 7 grudnia 2010 r.

Dopuszczalna masa
Całkowita (w tonach)

nie mniej niż
12
14
15

mniej niż
14
15

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
(w złotych)
DWIE OSIE
172,00
476,00
666,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
(w złotych)

476,00
666,00
1496,00

TRZY OSIE
12
17
19
21
23

17
19
21
23

172,00
300,00
606,00
786,00
1212,00

300,00
606,00
786,00
1212,00
1902,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12
25
27
29

25
27
29

786,00
796,00
1366,00
2020,00

832,00
1306,00
2020,00
2554,00

załącznik nr 2
do uchwały nr III/7/10
Rady Gminy Radomin
z dnia 7 grudnia 2010 r.
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa;
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równorzędne
(w złotych)

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(w złotych)

DWIE OSIE
nie mniej niż
12
25
31
36

mniej niż
25
31
36

12
40

40

322,00
676,00
1722,00
1766,00
TRZY OSIE
1486,00
2080,00

584,00
1106,00
2209,00
2218,00
2056,00
2656,00
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załącznik nr 3
do uchwały nr III/7/10
Rady Gminy Radomin
z dnia 7 grudnia 2010 r.
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równorzędne
(w złotych)

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
(w złotych)

JEDNA OŚ
nie mniej niż
12
25

mniej niż
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

214,00
394,00
DWIE OSIE
274,00
738,00
1032,00
1426,00
TRZY OSIE
832,00
1190,00

394,00
676,00
394,00
1032,00
1606,00
2056,00
1190,00
1568,00

2837

2838
2838

UCHWAŁA Nr III/8/10
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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, Nr 167, poz. 1759, 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, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 18a 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 2006 r.
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, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730
i Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się roczną opłatę od posiadania
psów w wysokości 30 zł od jednego psa na terenie
gminy Radomin.
§ 2.1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od
pierwszego dnia każdego miesiąca następującego po

miesiącu,
w
którym
powstały
okoliczności
uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające
ten obowiązek. Posiadacze psów są zobowiązani złożyć
organowi
podatkowemu
pisemne
oświadczenie
w terminie 14 dni zawierające informację o zaistnieniu
zdarzenia powodującego wygaśnięcie obowiązku
uiszczenia opłaty od posiadania psów.
3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub
wygasł w ciągu roku, opłatę za ten rok ustala się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał
obowiązek.
§ 3.1. Opłata od posiadania psów płatna jest z góry
bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po
tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego
obowiązku. Każdy posiadający psa zobowiązany jest do
zgłoszenia tego faktu do dnia 31 marca roku
podatkowego do Urzędu Gminy Radomin oraz nie
później niż w terminie 1 miesiąca od jego nabycia.
2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia
obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku
podatkowego,
stawkę
roczną
zmniejsza
się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał
obowiązek jej zapłaty.
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3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające
ten obowiązek.
§ 4.1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania
psów w drodze inkasa.
2. Określa się, iż inkasentami uprawnionymi do
pobierania opłaty od posiadania psów, są sołtysi na
terenie swojego sołectwa, t.j.:
1) Sołtys sołectwa Bocheniec p. Wacław Stasiak dla
poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Bocheniec;
2) Sołtys sołectwa Dulsk p. Michał Klonowski dla
poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Dulsk;
3) Sołtys sołectwa Gaj p. Jerzy Balinowski dla poboru
opłaty od posiadania psów w sołectwie Gaj;
4) Sołtys sołectwa Jakubkowo p. Teresa Zakrzewska
dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Jakubkowo;
5) Sołtys sołectwa Kamionka p. Bogumił Maćko dla
poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Kamionka;
6) Sołtys sołectwa Łubki p. Henryk Szynkiewicz dla
poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Łubki;
7) Sołtys sołectwa Piórkowo p. Jerzy Silkowski dla
poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Piórkowo;
8) Sołtys sołectwa Płonko p. Renata Dąbrowska dla
poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Płonko;
9) Sołtys sołectwa Płonne p. Grażyna Szarszewska dla
poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Płonne;
10) Sołtys sołectwa Radomin p. Tomasz Watkowski dla
poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Radomin;

Poz. 2838,2839

11) Sołtys sołectwa Rętwiny p. Renata Szlufik dla
poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Rętwiny;
12) Sołtys sołectwa Rodzone p. Barbara Laskowska dla
poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Rodzone;
13) Sołtys sołectwa Szafarnia p. Elżbieta Pilarska dla
poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Szafarnia;
14) Sołtys sołectwa Szczutowo p. Grzegorz Katarzyński
dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Szczutowo;
15) Sołtys sołectwa Wilczewko p. Lech Szpejankowski
dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Wilczewko;
16) Sołtys sołectwa Wilczewo p. Jan Żuchowski dla
poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Wilczewo
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od
posiadania psów w wysokości 30% od kwoty
zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi
podatkowemu.
4. Wpłaty z tytułu opłaty od posiadania psów
można ponadto dokonywać bezpośrednio na rachunek
bankowy Urzędu Gminy Radomin w Banku
Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim O/Radomin
nr 89 9496 0008 0040 1416 2000 0002.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radomin.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Wiwatowski

2838
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UCHWAŁA Nr III/8/10
RADY GMINY i MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
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.) i art. 6 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960) Rada
Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Obniżyć cenę 1 dt żyta przyjmowanej jako
podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2011 r.
z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 34,10 zł za 1 dt na
obszarze gminy i miasta Izbica Kujawska.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

się

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Rady
Marian Lewandowski
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