Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Pniewski
dnia 2 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR XXVII/340/2020
RADY MIASTA MARKI
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/254/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Programu „Marecka Karta Mieszkańca”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9), 10) i 18) art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) w związku
z art. 17 ust. 2 pkt 3a), 4) i art. 110 pkt. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) Rada Miasta Marki
działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 15 zzx
ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIX/254/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie
wprowadzenia Programu „Marecka Karta Mieszkańca” (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2994, 6251,
8139 i 10227) w § 6 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Osobie fizycznej rozliczanej przez organ rentowy Marecka Karta Mieszkańca jest
wydawana na jej wniosek po okazaniu pierwszej strony rocznego obliczenia podatku
przez organ rentowy za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Marki
Paweł Pniewski
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Uzasadnienie
Podczas ostatniej nowelizacji postanowień Uchwały Nr XIX/254/2020 Rady Miasta
Marki z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Marecka Karta
Mieszkańca” omyłkowo w § 6 ust. 2a wskazano jako sposób rozliczenia osoby fizycznej
przez organ rentowy dokument w postaci rocznego obliczenia podatku przez organ
rentowy lub informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego. Oczywistym jest,
że faktycznym dokumentem stanowiącym rozliczenie osoby fizycznej przez organ
rentowy z tytułu uzyskanych dochodów w danym roku podatkowym jest dokument
w postaci rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy (PIT-40A). W przypadku tego
dokumentu osoba fizyczna nie ma obowiązku składania właściwej deklaracji we
właściwym urzędzie skarbowym. Natomiast drugi ze wskazanych w przedmiotowym
przepisie dokumentów, a więc informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
(PIT-11A) stanowi podstawę do złożenia przez osobę fizyczna właściwej deklaracji we
właściwym Urzędzie skarbowym.
W związku z powyższym koniecznym stało się skorygowanie powyżej opisanej omyłki.
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