Uchwała Nr II/8/2002
Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 6 grudnia 2002 roku.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego
na obszarze gminy Piotrków Kujawski na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 roku - w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku (MP. Nr 51, poz. 733)
Rada Miasta i Gminy uchwala, co
następuje:
§1
Obniża się średnią cenę skupu 1 kwintala żyta przyjmowaną jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na 2003 rok do kwoty 27,- zł. (słownie: dwadzieścia siedem złotych)
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uzasadnienie
do projektu Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski na2003 rok.

W miesiącu październiku 2002 roku - Uchwałą Nr XXXIV 72237 2002 Rada Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski przyjęła wskaźniki stanowiące podstawę do opracowania projektu budżetu na 2003 rok,
stanowiące element procedury jego uchwalenia, w stosownej wysokości, dające gwarancję
zabezpieczenia możliwie jak najbardziej optymalnego poziomu realizacji zadań własnych, określonych
w ustawie o samorządzie gminnym, w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych.
W uchwale tej określono, że poziom - wielkość ceny skupu żyta stanowiąca podstawę dla ustalenia
podatku rolnego na 2003 rok, pozostanie na poziomie roku 2002 tj. 27,-zł. za 1 q żyta.
Proponuję zatem Wysokiej Radzie, aby decyzję poprzedniej Rady zaakceptować - osobiście z tą
propozycją się zgadzam i identyfikuję, zważywszy na trudną sytuację występującą u podatników
podatku rolnego.
Podaję jednocześnie, że średnia stawka określona przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 30
października 2002 roku wynosi 33,45 zł. za 1 kwintal żyta.

Burmistrz
Mirosław Skonieczny
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