
5 LISTOPADA 2015 R.



Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.

4. Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu.

5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości.

6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych.

7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

8. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku

rolnego.

9. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od

nieruchomości, rolnego i leśnego.

10. Uchwała w sprawie uchwalenia WPF Gminy Mosina na lata 2015-2020.

11. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

20 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa

handlowego, działającej pod firmą „Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o

w Mosinie”

12. Zakończenie sesji.
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budynki mieszkalne 0,68 0,75 0,70 0,60 0,74 0,65 0,67 0,75

budynki - działalność gospodarcza 20,34 22,86 22,00 20,84 18,50 21/22 21,58 22,86
budynki - działalność gospodarcza - obrót 

materiałem siewnym 10,65 10,68 10,68 9,95 10,68 10,00 10,07 10,68

budynki - świadczenia zdrowotne 4,63 4,10 4,65 4,65 4,65 4,40 4,12 4,65

budynki pozostałe w tym działalność pożytku 
publicznego 7,51 7,68 6,50

6,57
Miasto

5,82
wieś 6,50 5,00 6,30 7,68

grunty - działalność gospodarcza 0,83 0,89 0,89 0,75 0,86 0,84 0,80 0,89

grunty pod wodami 4,51 4,58 4,58 4,17 4,58 4,40 4,24 4,58

grunty pozostałe, w tym działalność pożytku 
publicznego 0,3 0,47 0,33 0,25 0,30 0,40 0,21 0,47

budowle 2% 2% 2%



Podatek od nieruchomości 2014 

17 641 230 zł



Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 Rada Miejska uchwaliła stawki 
na poziomie obowiązujących w 2015 r. 

Obniżyła o 1 zł/za 1m2 stawkę od 
budynków, w których prowadzona jest  

działalność gospodarcza



Podatek od środków transportowych – 2014 r.

662 456 zł



Uchwała w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku

od środków transportowych

Rada Miejska uchwaliła stawki 
o 25% niższe niż obowiązujące w 

2015 r. 
dla wszystkich rodzajów 

śr. transportowych



Uchwała w sprawie 

określenia wysokości 

stawek opłaty 

targowej.



Podatek rolny – 2014 r.

320 713 zł



Stawki będące podstawą do ustalenia 

podatku rolnego na rok podatkowy 2016

Średnia cena skupu 1q żyta przyjęta w 

gminach

Śrem Czempiń Puszczykowo Stęszew Komorniki Brodnica

45,74 zł 53,75 53,75 Obniżenie o 20% 
kwoty GUS
brak uchwały

35,00 53,75





Uchwała 

w sprawie 

obniżenia 

ceny skupu 

1 dt żyta dla 

celów podatku 

rolnego.

 Rada Miejska 

obniżyła śr. cenę 

skupu 1 q żyta 

do 45 zł



Uchwała w sprawie określenia wzorów 

formularzy dla celów podatków:

od nieruchomości, rolnego i leśnego.



Uchwała 

w sprawie 

uchwalenia WPF

Gminy Mosina

na lata 2015-2020.



Uchwała zmieniająca 

Uchwałę Nr IV/20/10 Rady 

Miejskiej w Mosinie 

z dnia 20 grudnia 2010 r. 

w sprawie utworzenia 

jednoosobowej spółki 

prawa handlowego, 

działającej pod firmą 

„Zakład Usług 

Komunalnych 

Sp. z o.o w Mosinie”



UCHWAŁA NR IV/20/10 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego, działającej pod firmą 
„Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z

póź.zm.) i art. 6 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn.zm), w związku

z likwidacją zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Mosinie w celu jego przekształcenia w spółkę prawa

handlowego, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:\

§ 1. 1. Tworzy się jednoosobową spółkę prawa handlowego pod firmą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie na zasadzie

przekształcenia zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, zwanego dalej „Zakładem”.

2. Celem utworzenia Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy, w szczególności, w zakresie:

1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

2) utrzymania czystości i porządku;

3) utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów;

4) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

5) wywozu odpadów komunalnych;

6) lokalnego transportu zbiorowego;

7) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;

8) zieleni miejskiej i zadrzewienia;

9) targowisk i hal targowych.

§ 2. 1. Nowotworzona Spółka, powstała z przekształcenia Zakładu, przejmuje składniki mienia Zakładu.

2. Należności i zobowiązania Zakładu przejmuje Spółka.

3. Spółka, powstała w wyniku przekształcenia Zakładu, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu.

§ 3. Burmistrz Gminy wykona wszystkie czynności związane z przekształceniem i utworzeniem Spółki, a w szczególności:

1) szczegółowo określi składniki majątku przechodzącego do Spółki,

2) określi wysokość kapitału zakładowego Spółki,

3) opracuje akt założycielski Spółki,

4) dokona powołania członków rady nadzorczej Spółki.

§ 4. Utworzenie Spółki nastąpić winno w terminie do 31 marca 2011 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Utworzenie jednoosobowej spółki prawa handlowego umożliwi Gminie Mosina realizowanie zadań własnych w nowej formie

organizacyjnej, charakteryzującej się między innymi: posiadaniem osobowości prawnej, wprowadzeniem systemu organizacji opartego

na efektywniejszym procesie zarządzania oraz większej możliwości pozyskiwania kapitału.



Dziękuję za uwagę

Opracowała: Małgorzata Kaptur
W prezentacji wykorzystano wykresy ze strony:


