Zarządzenie Nr

153 / 06 / Z

Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 października 2006roku
w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych
do sporządzenia projektu budżetu Gminy na 2007rok.
Na podstawie art. 52 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r, Nr. 142, poz. 1591 ,zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172, poz. 1441 oraz
z 2006r Nr 17, poz. 128/oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/4/191/04 z dnia 27 lutego
2004r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy w Mroczy oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
zarządza się co następuje:
§ l.Zmienia się Zarządzenie Burmistrza Nr 125/06/Z z dnia 04.09.2006r. w §1,
pkt.5 i otrzymuje brzmienie:
-dochody własne wynikające z podatków i opłat lokalnych zwiększyć
średnio do
- 15,0 %.
§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy
w Mroczy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Uzasadnienie

Zmiany do Zarządzenia Burmistrza Nr 125/06/Z z dnia 04.09.2006r. dokonano ze
względu na ogłoszenie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 października 2006r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2006r.
W niniejszym komunikacie ogłoszono, że średnia cena skupu żyta wyniosła 35,52 zł
za 1 dt. Po przeliczeniu jest to wzrost od stawki poprzedniego roku / 27,88 zł / o 27,4%.
Wobec powyższego podjęto decyzje o podwyższeniu średniej ceny skupu żyta
o 14,8 % do stawki obowiązującej w 2006r a nie jak zakładano wcześniej o 2%.
Po przeliczeniu, stawka do naliczenia podatku rolnego będzie obowiązywała w wysokości
32 zł za 1 kwintal żyta / stawka ustawowa- 35,52 zł /.
Gdyby nie podjęto tej decyzji, skutki finansowe z tytułu obniżenia górnej stawki
wynosiłyby 161.000 z ł . Podwyższenie stawki /do 32 zł / średniej ceny skupu żyta , będzie
miało także skutki finansowe w budżecie na 2007r w wysokości ca 80.000 zł.

