Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4264, 4265

— 22409 —

4264
UCHWA£A Nr XXIII/191/2008 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla obliczenia wysokoci podatku rolnego na 2009 rok

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr
136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245,
poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116
poz. 730) po zasiêgniêciu opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej
uchwala siê, co nastêpuje:

§2. Traci moc uchwa³a Nr XIV/82/2007 Rady Miasta i
Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla obliczenia wysokoci
podatku rolnego na 2008 rok.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.

§1. Ustala siê cenê skupu ¿yta w kwocie 39,00 z³ za 1
dt przyjmowan¹ jako podstawa obliczania podatku rolnego
na obszarze miasta i gminy Wronki.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Ryszard Firlet

4265
UCHWA£A Nr XXIII/192/2008 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych stanowi¹cych za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Traci moc uchwa³a Nr XIV/84/2007 Rady Miasta i
Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Ryszard Firlet

