Uchwała Nr II/9/2006
Rady Gminy Skąpe
z dnia 06 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191
poz. 1412), uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjętą za podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2007r. z kwoty 35,52 zł (słownie:
trzydzieści pięć zł, 52/100) do kwoty 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 00/100).
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/127/2004 Rady Gminy Skąpe z 08 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta dla celów podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004 Nr 106, poz. 1733).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i obowiązuje od 01 stycznia 2007 roku oraz podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie
gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Mirosław Olczak

UZASADNIENIE
Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. /Monitor Polski Nr 74, poz. 745/ - średnia cena skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. wyniosła 35,52 zł za 1 dt. Zgodnie z art.6 ust. 3 ustawy o podatku
rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 1993, Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Gminy może obniżyć cenę
skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego. Główną przyczyną obniżenia stawki podatku jest
poniesienie klęski żywiołowej spowodowanej suszą w miesiącach czerwiec – lipiec 2006 roku przez rolników z terenu
Gminy /118 rolników, łączne straty w wysokości 3.303.960,34 zł – oszacowane przez Komisję do szacowania zakresu i
wysokości szkód w gospodarstwach rolnych wskutek klęsk żywiołowych na terenie województwa lubuskiego/, co istotnie
obniżyło dochody rolników.

