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UCHWAŁA Nr XXXIV/196/2009 RADY GMINY W KUŚLINIE
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie obniżenia cen skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1459; z 2009 r. Nr 52, poz.
420) oraz 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; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy
w Kuślinie uchwala, co następuje:

podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
z kwoty 34,10 zł za kwintal do kwoty 34,00 zł za
kwintal.
§2. Traci moc uchwała Nr XXII/123/2008 Rady
Gminy w Kuślinie z dnia 30 października 2008 r. w
sprawie obniżenia cen skupu żyta do celu podatku
rolnego.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy w Kuślinie
(-) Konrad Stopierzyński

§1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
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UCHWAŁA Nr XXXIV/200/2009 RADY GMINY W KUŚLINIE
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie wydzierżawiania, najmu i użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuślin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, ze zm.) w związku z art. 13, art. 37 ust. 3 i
4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603, ze zm.) Rada Gminy w Kuślinie uchwala, co
następuje
§1.1. Wolne nieruchomości wchodzące w skład
gminnego zasobu, mogą być oddawane w najem,
dzierżawę lub użyczenie osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub nieoznaczony.
2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do ustalenia
dzierżawcy lub najemcy nieruchomości w drodze
przetargu, gdy w dzień wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania
lub najmu przewidzianego art. 35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
wpłynie więcej niż jeden wniosek o dzierżawę lub
najem.

§2. Wyłącza się z przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy przypadki, gdy:
a) nieruchomości zostały zabudowane na podstawie pozwolenia na budowę, gdy ich oddanie do korzystania następuje na rzecz osoby,
która dzierżawi nieruchomość na podstawie
umowy zawartej na co najmniej 10 lat,
b) na rzecz osób prawnych i gminnych jednostek organizacyjnych,
c) na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców nieruchomości.
§3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia
stawek najmu i stawek czynszu dzierżawy za grunty
nie będące gruntami rolnymi w drodze zarządzenia.
2. Wysokość stawek czynszu dzierżawy za grunty
rolne i użytki zielone ustala się w wysokości ceny 1
q żyta wyliczonej stosownie do przepisów o podatku rolnym obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
biorąc pod uwagę położenie nieruchomości i celu
na jaki jest ona wydzierżawiana zgodnie z tabelą
stawek czynszu dzierżawy stanowiącą załącznik do
niniejszej uchwały.

