UCHWAŁA NR XXI/144/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.446) art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Toszka:
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek w § 1 po punkcie 4) kropkę zastępuje się
przecinkiem i dodaje się punkt 5 w brzmieniu: '' 5) zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub
ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych w rozumieniu ustawy z dnia 4 luty
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz.157). ".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Toszek oraz w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 1
stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
W celu wsparcia opieki nad małymi dziećmi do lat 3, proponuje się zwolnić od podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych w
rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Biorąc powyższe pod
uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.
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