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2519
UCHWAŁA Nr XXIV/135/2004
Rady Gminy Malbork
z dnia 15 listopada 2004 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/108 z dnia 22 kwietnia
2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Malbork
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj DZ. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy
Malbork uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Rady Gminy Malbork Nr XVIII/108 z dnia
22.04.2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 skreśla się pkt 7
2. § 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
— „ Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty,
budynki i budowle, w których podatnik prowadzący działalność gospodarczą o charakterze wytwórczym, usługowym handlowym, agroturystycznym,
gastronomicznym lub hotelowym zatrudni co najmniej 1 osobę i utrzyma to miejsce pracy przez
okres co najmniej 12 miesięcy.”
3. § 2 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
— „ Maksymalna wartość zwolnienia od podatku
udzielonego z tytułu określonego w ust. 1 nie może
przekroczyć 90 % podstawy wymiaru podatku w
danym roku podatkowym”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

2520
UCHWAŁA Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim
z dnia 18 marca 2004 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr
142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) Rada Gminy Starogard
Gdański uchwala, co następuje:
§1
Rozpatruje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2003 rok.
§2
Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za rok 2003 w następujących wielkościach:
1. Stan wolnych środków na 1 stycznia 2003 r. +
91 127 98, – zł.
2. Zrealizowano dochody budżetowe ogółem +
18 153 187,00, – zł.
3. Zrealizowano wydatki budżetowe ogółem
20 169 793,99, – zł.
4. Przychody ogółem (kredyty, pożyczki) +
4 783 000,00, – zł.

