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Uchwała Nr XIIV100/20IL

Rady Gminy w Górnie z clnia 12 grudnia 201l r.

w sprawie zmiany uchwaĘ Nr XIIl92l2011 Rady Gininy w Górnie z łlnia 28 listopada

20l"l, r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na

terenie gminy obowiązujących na rok2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 4I ust.l i art. 42 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 200I r. Nr 142, poz. 1597

z poźn. zm), art. 10 i ań. 20 ustawy z dnia |2 stycznia 1.99I r. o podatkach i opłatach

lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 t. Nr 95 poz. 613 z póżn. zm,) w związku

obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 pażdztetnika 2011 r. w sprawie górnych granic

stawęk kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. z dnia 25 pażdzierntka

20II r,, Nr 95, poz, 961) oraz obwie szczenia Ministra Finansów z dnia 20 pńdziernika 20 1 1

r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P.

z dnia25 pażdziernika 201 1 r., Nr 95, poz.962) uchwala się, co następuje:

§ 1.

§ 1 ust. 2lit. H - otrzymuje brzmienie: ,,równej lub wyższej niż 21 ton włącznie i poniżej ż3

ton" zamlast: ,,równej lub wyższej niz ton włącznie i poniżej 23 ton".

§2.

Pozostała treśó uchwały pozostĄębez zmian.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowlłn Województwa Swiętokrzyskiego.

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od

dnia 1 styczniaZ)I2r. .
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uzasadnienie

Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada2011 r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków transpońowych na terenie gminY

obowiązujących na rok2OIż w związku z zaistnieniem oczywistego błędu pisarskiego W § 1

ust. 2 lit. H _ btzmi: "równej lub wyższej niż ton ńącznie i poniżej 23 ton" otrzymuje

brzmienie: ,,równej lub wyższej niż2l ton włącznie i ponizej 23 ton".
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