Sesja Rady Miejskiej
Następnie głosowano w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów
wymiaru podatku rolnego. Odstąpiono od zastosowania moŜliwej stawki maksymalnej oraz
podwyŜszania obciąŜeń podatkowych, dlatego teŜ zdecydowano o znacznym obniŜeniu ceny
skupu Ŝyta – z kwoty 55,80 zł do kwoty 38,00 zł za 1 dt. Efektem tego jest utrzymanie stawek
podatku na poziomie 2008 roku, tj.
- od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 95,00 zł za 1 ha przeliczeniowy
- od gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego – 190,00 zł za 1 ha fizyczny.
Uchwałą Rady Miejskiej określono ponadto stawki podatku od nieruchomości. Stawka
podatku od budynków mieszkalnych została utrzymana na poziomie z 2008 roku i wynosi
0,55 zł. Zastosowana stawka jest o 7 gr niŜszą od górnej granicy. Nieznacznemu wzrostowi
uległa stawka podatku od budynków pozostałych (tj. o 5,7 proc.)
Kolejny raz z rzędu utrzymana została znacznie obniŜona stawka dla komórek i
budynków składowych (o 2,98 zł niŜsza od górnej granicy).
Stawka podatkowa od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych uległa wzrostowi z kwoty 3,84 zł do 4,01 zł, co
stanowi wzrost o 4,4 proc.
Stawka podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym uległa wzrostowi do
kwoty 9,24 zł, tj. o 4,3 proc.
Na niezmienionym poziomie pozostawiano stawkę podatku od budowli związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej. W odniesieniu do gruntów pozostałych
zastosowano stawkę 0,22 zł, tj. o 15 gr niŜszą od górnej granicy. Pomimo moŜliwości
znacznego podwyŜszenia stawki, zdecydowano o jej wzroście jedynie o 2 gr.
Nieznacznej zmianie uległy stawki podatku dotyczące gruntów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawka podatku wzrosła o 3 gr za 1m2. Pomimo
wzrostu stawka jest nadal niŜsza od maksymalnej o 1 gr.
Podczas sesji ustalono równieŜ stawki podatku od środków transportowych , które
zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Ustalono je w większości przypadków na
poziomie niŜszym niŜ w 2008 r. Dla przykładu – stawki podatku za autobusy zostały
obniŜone o 100,00 zł w kaŜdej kategorii, stawka podatku za ciągnik siodłowy o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów większej niŜ 30 ton została obniŜona o 250,00 zł, a
stawka podatku za trzyosiowe naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 36 ton – o
150,00 zł. Jednocześnie dokonano uproszczenia kwalifikacji pojazdów dla celów
opodatkowania, ujednolicając stawki podatkowe dla większych grup pojazdów.
Radni głosowali takŜe nad ustaleniem stawki podatku od posiadania psa. Ustalono, Ŝe
będzie ona wynosiła 30,00 zł rocznie od jednego psa, czyli zostanie utrzymana na poziomie
stawek obowiązujących w latach – 2005, 2006, 2007 i 2008.
Inna waŜna uchwała, nad którą głosowali radni, dotyczyła zmiany uchwały w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zgodnie z nią wprowadzono następujące zmiany:

- ustalono stawkę 20,03 zł netto za odbiór 1m3 nieczystości ciekłych z terenu gminy
Strzegom, która obowiązuje w stosunku do właścicieli nieruchomości, na których nie ciąŜy
obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, na takŜe do właścicieli
nieruchomości, których obowiązek dotyczy, w okresie jednego roku od oddania nowej sieci
kanalizacji sanitarnej do eksploatacji lub w okresie jednego roku od wezwania do wykonania
przyłączenia do istniejącej juŜ sieci kanalizacji sanitarnej;
- wprowadzono stawki:
- za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu
gminy Strzegom – 24,18 zł/m3 netto
- za odbiór 1m3 odpadów komunalnych – 64,70 zł netto
Dodajmy, Ŝe dotychczasowe stawki wynosiły odpowiednio 22,80 zł/m3 i 35,80 zł/m3 i nie
pokrywały w pełni kosztów świadczenia tych usług.
Ponadto w trakcie posiedzenia radni ustalili liczbę przeznaczonych do wydania w roku
kalendarzowym 2009 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na
obszarze gminy Strzegom, która będzie wynosiła trzy.
Przyjęli równieŜ program współpracy gminy Strzegom z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2009 roku
oraz wprowadzili zmiany w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie.
Jedna z ostatnich uchwał dotyczyła ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla
członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych gminy Strzegom uczestniczących w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub
gminę.
Uzgodniono, Ŝe ochotnik będzie otrzymywał 15,00 za kaŜdą godzinę udziału w
szkoleniu ratowniczym oraz 10,00 zł za kaŜdą godzinę udziału w szkoleniu poŜarniczym
organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę.

