
o budynek Dyrekcji Naczelnej, podwartowni, 3 portierni oraz punkt kasowy (roczny koszt

utrzymania:20 449,56 - w tym opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz śmieci, sprzątanie,

ubezpieczenieJ,

Łączny roczny koszt utrzymania w/w obiektów to L17 984,95 zł.

Ad.11 ,,Na iakich zasadach nastąpiło przeięcie przez miasto budynku głównej dyrekcii od

HsW s.A.

Gmina nabyła budynek dyrekcji głównej od HSW na mocy aktu not. 7030/2077 z dnia 09.02,2077

wrazz dwiema działkami o nr ewid. 26/1,9 i 1,65/1,5 w obrębie 6 - umowa sprzedaży,

Cena sprzedaży zostałarozłożona w następujący sposób:

o kwotĘ 313.000 zł. Gmina mazapłacić w terminie do dnia 30 czerwca żOL7 roku,

o lmrotg 4.500.000 zł. Gmina zapŁaci w trzech równych ratach rocznych po 1.500.000 zł.

płatnych do dnia 31 marca każdego roku począwszy od 201B roku, bez oprocentowania.

Ad,IZ,,Komu i dlaczego udzielił Pan zwolnienia z podatku lokalnego?"

Rodzaje ulg możliwych do zastosowania w spłacie zobowiązań podatkowych zawarte są

w rozdziale 7a ustawy z dnia 29 sierpnia 1,997r. - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 67 a § 1 tejże ustawy, organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach

uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1] odroczyć termin płatności podatku iub rozłożyćzapłatę podatku na raty;

Z) odroczyćlub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowe jwraz z odsetkamizazwłokę;

3) umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę

prolongacyjną,

W art. 67 b zawarte są rodzaje ulg (tylko w formach określonych powyżej), na wniosek podatnika

prowadzącego działalność gospod ar cząi

1) które nie stanowią pomocy publicznej;

2) które stanowią pomoc ,,de minimis" - \^/ zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio

obowiązujących aktach prawa wsp ólnotowego;

3) które stanowią pomoc publiczną.

Wykaz wszystkich umorzeń za poszczególne lata, dostępne są na stronach internetowych

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli. Zgodnie z art. 10 ust, 1 tylko

informacja nieudostępniona w BIP podlega udostępnieniu w trybie wnioskowym.

Ad.13 ,,|aki był koszt przeięcia dróg na terenie HSW i iakie konsekwencie finansowe w zakresie

podatku od nieruchomości spowodowało to w budżecie miasta?"

W dniu t7,01.2077 Gmina podpisała z Hutą akt not. 437/2077, na mocy którego nabyła 6 działeĘ

na 4 z nich znajdują się drogi. Koszt przejęcia dróg to wartość prawa użytkowania wieczystego

?


