
c) działalności bankowej lub świadczenia usług finansowych,

d) wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub handlu energią elektryczną,

wzrost stawek o 6,05 zł, z 16,81 zł do 22,86 zł/mz, a dla pozostałych działalności wzrost

o 1,,69 zł,z1,6,87 zł do 18,50 zł/m2.

. na 2077 r.:

1] od gruntów związanychzprowadzeniem działalności gospodarczejw zakresie:

aJ sprzedaży paliw,

b) działalności bankowej lub świadczenia usług finansowych,

c) wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub handlu energią elektryczną,

stawka pozostała bezzmian tj. 0,B9 złf m2,

2) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarcz ej z 0,59 zł do 0,65 zł za

m2 t;. o 0,06 zł;

3] od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem

wymienionychwpkt 1z 18,50 złdo20,00złzamz tj. o 1,50 zł.

Ponadto w wyniku obniżenia stawek maksymalnych przez Ministra Finansów dla budynków

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie (handel na pow. większej niż

1000 m2, sprzedaż paliw, działalność bankowa, energia elektryczna) - obniżono stawkę z 22,B7 zł

do 22,66 zł tj. o kwotę 0,20 zł za 7m2,

Ad,6 ,,Dofinansowanie do mieiskiej komunikacii wynosi 37 mln zł (miało być o wiele wyższe).

W iaki sposób miasto zamierza zdobyć na tę inwesĘcję brakuiące 15,5 mln. zł? (całość

inwesĘcii to ponad 52,5 mln). Czy rzeczywiście aż tyle autobusów należy zakupić?"

Gmina Stalowa Wola wspólnie z gminami sąsiednimi wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego tj. Gminą i Miastem Nisko, Gminą Pysznica oraz Gminą Za|eszany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski

złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: ,,Mobilny MOF Stalowej Woli". Wartość

projektu w kwocie 52 568 054,5I zł brutto stanowią wydatki łącznie ponoszone przez każdą

z Gmin. Na etapie składania wniosku wartość dofinansowania wynosiła 44 682 846,22 zł brutto.

W trakcie oceny złożonej dokumentacji konkursowej Komisja Europejska zajęła ostateczne

stanowisko w odniesieniu do kwalifikowalności podatku VAT uznając, iż VAT powinien być

niekwalifikowalny w każdym przypadku, gdy w fazie eksploatacji projektu podmiot

wykorzystujący infrastrukturę, niezależnie od swojego statusu i powiązania z Beneficjentem,

będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT. Biorąc pod uwagę stanowisko KE oraz fakt, iż

zakupione w ramach projektu autobusy wraz z infrastrukturą towarzyszącą będą

wykorzystywane do świadczenia usług transportu publicznego należącego do zadań własnych

Gminy (art.7 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym), Beneficjent zobowiązany był uznać

VAT za wydatek niekwalifikowalny. Dodatkowo po stronie Gminy i Miasta Nisko, także pojawiły

się wydatki niekwalifikowalne, co sprawiło, iż łączna kwota dofinansowania przypadająca na

wszystkie Gminy wyniosła 36BZ7 768,2,7 zł brutto. W ramach realizacji projektu każda z Gmin

ł


