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Protok61 or XXXIV/13
 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Chojnowa
 
z doia 06 Iistopada 2013 r.
 

)() IV nadzwyczajnq e J(( Rady Miejskiej Chojnow3 otworzyl Przewodniczqcy Rady 
Jan kowroriski. Obrady rozpOCZ((to 0 godz. 15.30. Po powitaniu radnych i gosci 
przewodniczqcy stwierdzil, ze na ustawowy stan 15 radnych na sali jest 14 radnych 
o tanowi quoll.lm, przy kt6rym Rada moze obradowac. a sji nieob cny byl radny 

Jan Tarkowski. 
Przewodniczqcy Rady poinformowal zebranych z se Ja zo tala zwo-/ana ·na 
\-vniosek Burmistrza Miasta Chojnowa. 

Spoza Rady w sesji uczestoiczyH m.io.: 
1. Jan Serki - Burmistrz Miasta 'hojnowa 
2. Bogumila Truta - Skarbnik Mia ta hojnowa 

Ad. I. Otwarcie sesji. 
Zrealizowano. 

Ad. 2. Przyj'(cie porz~dku obrad. 
l. Otwarcie sesji. 
2.	 Przyj((cie por q.dku obrad. 
3.	 Podj((ci uchwaL 

a) Vi sprawie zllliany w budZecie miasta Chojnowa na 2013 r.; 
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi nansowej oa lata 2013 - 2019 

Mia ta Chojnowa; . 
c) w prawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci; 
d) Vi sprawie okresl nia \,vy okosci stawek podatku od srodk6w transportowych, 

4. Przedstawienie informacji: 
a) 0 wysokosci ceny zyta, stanowiqcej podstawl( do II talenia wysokosci 

podatku rolnego na 2014 1'. podanej przez Prezesa GUS; 
b)	 0 wysokosci ceny drewna, stanowiqcej podstawl( do ustalenia wysokosci 

podatku I sn go na 20] 4 r. podanej przez Prezesa GUS. 
5.	 Zamkni((cie obrad. 

,,2a" przyjl(ciem porzq.dku obrad radni g1osowali jednomyslnle. Na sal! obrad 
obecnych bylo 14 radnych. Nieobecny byl radny Jan Tarkowski. 

Ad. 3. Podj~cie uchwal. 
W tym punkcie porzqdku obrad przewodniczqcy Rady przedstawi1 projekty 
uchwal, nastt.(pnie przystqpiono do glosowania. Podczas realizacji tego punktu na 



LI tawowy stan 15 radnyeh, obeenych na saJi by{o 14 radnych. Nieobecoy byl radny 
Jan ~ arkowski. 

a) chwala Nr XXXIV/l68113 w sprawie zmiany w budZeeie Mia ta 
ho' nowa na 2013 rok; 

,Za" przyj~ci m uchwaty glosowano jednomyslnie. Podczas g{osowania na sali 
obrad oa u tawowy stan 15 radnyeh obecnych by10 14 radnych. Nieobecny b I 
radny Jan Tarkov.'ski. 

ehwala w zalqe eniu. 

b)	 Uchwala Nr XXXIV/J69/13 w sprawie zmiany \Vieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 20 13 - 2019 Miasta hojnowa' 

"Za" przyjl<ciem uchwaly glosowano j dnomy'lni . Podcza giosowanla na sali 
obrad na ustawowy tan 15 radnych obecnych bylo 14 radnych. lieobecny byl 
radny Jan rarkowski. 
Uchwala w zal'lczeniu. 

c)	 Uchwala Nr XXXIV/I70/13 w prawle okre'lenia wysokoSci stawek 
podatku od nieruchomosci' 

, Za" przyj~ciem uchwaly glo 0 ana jednomyslnie. Podcza oiosowania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych byte 14 radnych. ieobecny byl 
Tadny Jan Tarkowski. 
Uehwala w zal'lczeniu. 

d)	 Uchwala Nr XXXIVIJ71/13 w sprawie okreslenia wysokosci stawek 
podatku od srodk6w transportow)'ch; 

,Za ' przyj ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali 
obrad na ustawowy tan 15 radnych obecnych byto 14 radnych. Nieobecny by! 
radny Jan Tarkow ki. 
Uchwala \V zatqcz nin. 

Ad 4. Przedstawienie informacji:
 
a) 0 wysokosci ceny iyta, stanowiOlcej podstawt( do ustaleoia wysokosci
 
podatku rolnego oa 2014 r. podanej przez Prezesa GUS.;
 
Przewodnicz'lcy rady odczyta1 lIzasadnienie do przyj~cia ceny lyta, stanowiqc j
 
podstaw~ ustalania wysoko'ci podatku rolnego oa 2014 r., podanej plzez Prezesa
 
GI6wnego r'Zf(du Statystycznego.
 
Stawka podatku rolnego na 2014 r. uzalezniona jest ad sr dniej ceny skupu zyta za
 
okres t 1 kwarta16w poprzedzajqcyeh kwanat poprz dzajqcy rok podatkowy. Cena ta,
 
wedlllg komunikatu Prezesa G16wnego Urz~du Statystycznego z dnia 18 paidziemika
 
20] 31'. wynios1a 69,28 zl za q. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
 
o podatku ralnym, podatek rainy od 1 ha przeliczeniowego grunt6w gospodarstw 
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rolnych wynosi r6wnowartosc pieni~znq 2,5 q Zyta, co stanowic b((dzie w 2014 L 

173 20 zl. atomiast podatek rolny od pozostalych gruntow wynosi rownowart s' 
pieni((in'i 5q zyta, co daje na 2014 r. stawkC( 346,40 zl. 

tawa podatku rolnym daje radom gmin prawo obni' enia cen skupu, podanych 
w komuni acie. 

n3 zyta przyj~ta za podstav. ~ do obI iczenia podatku rolnego na 2014 r. j t 
nii za niz roku podatkowym 2013 r. (0 8 67%). 
W zwi'izku z powyz zym przyjmuj silt do odatku roln 00 na 2014 L cen(( zyta 
podan' prz Pr ze a G S w wysokosci 69,28 z1. 

b) 0 wysokosci ceoy drewna, stanowi~cej podstaw~ do ustaJenia wysokosci 
podatku lesnego na 2014 r. podanej przez Preze a G .• 
PI ewodniczclcy rady odczytal nastQpuj'tce uzasadni ni do przyj~cia ceny drewna, 
tanowiq,cej pod taw(( ustalania wy okosci podatku lesn go na 2014 L, podanej pr e 

Pr a Gtownego Urz((du Staty tycznego. 
Stawka podatku Ie ~nego na 2014 rok uzal zniona j t od 'r dni j ceny kupu 
dr wna za okres pierw zych tr e h kwartat6w 2013 r. n3 ta edtllg komunikatu 
Pre esa Glown go Urzt(du Staty ty n g z dnia 21 pazdziernika 2013 r. wyniosla 
w 2013 r. 171,05 t za I m3

. Zgodoie Z art. 4 llstawy z dnia 30 paid i rnik 2002 L 

o podatku ldnym, podatek Ie' ny od 1 ha wynosi ro\' nowartosc pieni .net 0 220 m] 
drewna, co stanowic b dzie w 20 J4 r. - 37 63 zL 

tawa 0 podatku leSnym daje radom crmin prawo obnizenia ceny sprzedaty 
drewna, podanej w komunikacie. 
Cena drewna przyj~ta a pod taw do oblicz nia podatku Idnego na 2014 r. jest 
niz za niz w roku podatkowym 20 13r. (0 ,24%). 
Z uwagi na fakt, ze podatniki m podath.lJ lesnego na terenie miasta Chojnowa jest 
Miasto Chojnow (Las 1,7229 ha). proponuj it( przyj'lc cen~ podan'\. przez Prezesa 
G na 20 14r. w wy okosci 171,05 zL 

Ad, S. Zamkni4(cie obrad.
 
W zwi'l.zku z wyczerpaniem porzetdku obrad Przewodnicz'\.cy Rady Mi j kiej
 
zamknq,/ obrady e ji Rady Miejskiej Chojnow3. Jednoczesnie podzi~kowa~
 

r<ldnyrn i gosciom za udzial w obradach. Obrady zakonczono 0 godz. ]5.55.
 

Przewodni 'ley 
Rady Mie' hojnowa 

Ja 

Pro okolowala: Maria Z([\vi~1aJlska 
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