PROTÓKÓŁ Nr XLVII/05
z sesji rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 7 grudnia 2005r.
Sesja Rady Miasta odbyła się w sali nr 208 Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich przy
ul. Bytomskiej 84 o godz. 14.30. Sesja została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta.
Na ogólną liczbę 23 radnych w sesji uczestniczyło 22 radnych, nieobecna była radna Maria
Knioła.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto w sesji Rady Miasta uczestniczył Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wraz z
kierownictwem Urzędu Miasta.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/450/05 Rady Miasta
Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2005r określającej wysokość stawek podatku od
środków transportowych na rok 2006.
Ad.1
Otwarcia sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich zwołanej na wniosek Prezydenta Miasta
dokonał Przewodniczący Rady Miasta radny Piotr Płaczek. Powitał wszystkich radnych
a w ich imieniu Prezydenta Miasta pana Stanisława Korfantego wraz z kierownictwem
Urzędu Miasta.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad sesji a następnie przedstawił
porządek obrad.
Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący RM wyjaśnił, że zwołanie sesji wynikło z konieczności dokonania zmian w
Uchwale Rady Miasta Nr XLVI/450/05 w sprawie stawek podatku od środków
transportowych na 2006 rok. Pismo wyjaśniające otrzymali radni wraz z projektem uchwa ły
przed sesją.
Następnie odczytał pismo Wojewody Śląskiego odnośnie terminu publikacji uchwał, który to
termin upływa z dniem 16 grudnia 2005r. W związku z tym nie można było tego projektu
rozpatrzyć na sesji planowanej na dzień 23 grudnia 2005r.
Ad.2
W tym punkcie Rada przystąpiła do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLVI/450/05 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2005r określającej
wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.
Projekt omówiła Kierownik Referatu Podatkowego Wydziału Finansowego pani Ewa
Szkopek.
Wyjaśniła, że konieczność podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta
Nr XLVI/450/05 z dnia 24 listopada 2005r wynikła z konieczności skorygowania wysokości
kwot, jakie znalazły się w tabelach podatku od środków transportowych.

Wynika to z powodu nie skorygowania stawki podatku co powinno być zrobione ze względu
na zmianę wysokości stawek maksymalnych i minimalnych podatków określanych przez
Ministra Finansów.
Ponieważ stawki minimalne uzależnione są od kursu euro, które w okresie ostatniego roku
znacznie obniżyło swoją wartość. W związku z tym stawka minimalna uległa zmianie w
stosunku do roku ubiegłego, przy czym stawka zastosowana w roku ubiegłym była stawką
minimalną, jednak była większa od stawek maksymalnych. Stawki maksymalne ustalane są
na podstawie wskaźnika wzrostu cen w trzech kwartałach poprzedzających wydanie
obwieszczenia. Ze względu na różne podstawy obliczania stawek wskaźniki te nie były spójne
i należało zwracać uwagę na fakt, że czasami stawki minimalne były wyższe od
maksymalnych , taka sytuacja zaistniała m.in. w roku ubiegłym. W roku bieżącym w związku
ze zmianą kursu euro stawka minimalna nie jest wyższa od maksymalnej w związku z czym
dla samochodów o określonym tonażu i rodzaju zawieszenia stawka nie może przekroczyć
kwoty 2.505,15 zł. stąd wynikła konieczność skorygowania stawki w tym punkcie z 2.548,65
na stawkę 2.505- zł.
W punkcie wcześniejszym dla samochodów o dopuszczalnej masie powyżej 31 ton z 1937,76
na 1.936-zł.
W punkcie 1 stawka dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 29 ton musi zostać
zaokrąglona w górę z 2.452,80 zł do kwoty 2.453-zł,/ do pełnych złotych/ ponieważ od dnia
1 grudnia 2005r obowiązują nowe zasady zaokrąglania stawek i kwot podatkowych i w
przypadku stawek podatkowych tez muszą być zastosowane takie zaokrąglenia. Stąd te trzy
stawki muszą mieć zachowane takie zaokrąglenia, jakie podano w projekcie uchwały.
Ponadto w pkt 3 tabeli w oryginale uchwały nie zostały wpisane kwoty podatku co
spowodowane zostało w trakcie korekty zapisów - wykreślenie słowa "zł"- . Błąd nie został
wcześniej skorygowany i do Wojewody Śląskiego wysłana została błędna uchwała.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i Przewodniczący RM poddał projekt pod
głosowanie.
Uchwała została przez Radę przyjęta 22 głosami "za", 0 głosów przeciwnych oraz 0 głosów
wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XLVII/456/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/450/05 Rady Miasta
Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2005r określającej wysokość stawek podatku od środków
transportowych na rok 2006 stanowi załącznik do protokołu.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RM radny Piotr Płaczek
z a m k n ą ł obrady XLVII S E S J I R A D Y M I A S T A W P I E K A R A C H
Ś L Ą S K I C H dziękując wszystkim za udział.
Protokołowała
H.Szołtysik
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