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4748
UCHWA£A Nr XXVI 52/2008 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WART¥
z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie: obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za rok 2008 przyjmowanej jako podstawê
obliczenia podatku rolnego na rok 2009 na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wart¹
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), 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 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Nowe Miasto nad Wart¹.

§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 z³ za
1 dt do kwoty 35,00 z³ za 1 dt.

§4. 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.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XII/78/07 Rady Gminy Nowe
Miasto nad Wart¹ z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie
obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za rok 2007 przyjmowanej
jako podstawê obliczenia podatku rolnego na rok 2008 na
terenie Gminy Nowe Miasto nad Wart¹.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Janusz Janicki

4749
UCHWA£A NR XXI/165/2008 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej za podstawê obliczania podatku rolnego na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 - tekst
jednolity z 2001 r. ; z póniejszymi zmianami), w oparciu o art.
6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. Nr 136 poz. 969 z 2006 r. ; z póniejszymi zmianami),
zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 padziernika
2008. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2008roku (M. P. Nr 81 poz. 717 z 2008 r. )
RADA GMINY GO£UCHÓW uchwala co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta ustalon¹ w komunikacie
Prezesa GUS do wysokoci  - 40,00 z³ za jedn¹ dt, przyjmowan¹ za podstawê obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Jan Sobczak

