Praca-licencjacka-budzet-gminy-207

Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gminy na przykładzie Gminy Piaski w latach 2011-2015. Praca
licencjacka
Informacje o pracy
Język pracy:
polski [PL]
Tytuł:
Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gminy na przykładzie Gminy Piaski w latach 2011-2015.
(brak)
Promotor pracy:
dr Marta Gontarczyk-Skowrońska
Jednostka organizacyjna:
Wydział Prawa i Administracji
Data zatwierdzenia tematu:
20 kwietnia 2016
Data złożenia:
10 czerwca 2016
Streszczenie:
Praca składa się ze wstępu i zakończenia oraz trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiona
została klasyfikacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego zawarta w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego oraz w tak zwanych samorządowych ustawach
ustrojowych. Następnie szczegółowo opisany został katalog dochodów gminy zawarty w ustawie o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnią część tego rozdziału stanowi omówienie subwencji

ogólnej i dotacji celowej z budżetu państwa stanowiących dochód budżetu gminy.
W drugim rozdziale pracy szczegółowo zaprezentowane zostały elementy podatku rolnego takie jak:
przedmiot i podmiot podatku, podstawa opodatkowania, skala i stawka, zwolnienia i ulgi oraz tryb i warunki
płatności. Pozwoliło to na stwierdzenie, że podatek rolny oprócz podobnych rozwiązań prawnych z
podatkiem leśnym i podatkiem od nieruchomości, posiada także indywidualne rozwiązania prawne
pozwalające na odróżnienie go od innych podatków. Cechami odróżniającymi są przedmiot podatku związany
z gruntami, zwolnienia i ulgi możliwe do zastosowania w tym podatku, a także stała stawka podatkowa
ustalona w formie równowartości pieniężnej określonej ilości żyta.
Trzeci rozdział zawiera analizę dochodów podatkowych zasilających budżet Gminy Piaski. Jest to
najważniejsza część pracy, ponieważ wnioski otrzymane z analizy dochodów dają odpowiedź na pytanie, jak
na tle innych podatków przedstawiają się wpływy z tytułu podatku rolnego i czy jest on ważnym dochodem
Gminy. Dokonana w ramach tego rozdziału analiza pozwala również na określenie charakteru Gminy Piaski.
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