UCHWAŁA NR 694/XXXIII/17
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 100/VIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie
zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych
podatków i opłat oraz ich wynagrodzenia.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z
2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U.
z 2017r.,
poz. 201 z późn. zm.),
art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2
ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 716 z późn. zm.), art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U z 2016r., poz. 617) oraz art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U z 2016r., poz. 374) Rada Miejska Węglińca
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 100/VIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia
poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i opłat oraz
ich wynagrodzenia, zmienionej uchwałą nr 119/IX/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 lipca 2015 r., uchwałą nr
227/XVII/16 z dnia 22 marca 2016r. oraz uchwałą nr 340/XXI/16 z dnia 30 sierpnia 2016r. § 2 ust. 1. pkt 5.
otrzymuje brzmienie: ,,Maria Fedyczkowska- sołectwo Kościelna Wieś,’’.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Waldemar Błauciak

UZASADNIENIE
W związku z wyborem sołtysa Sołectwa Kościelna Wieś, należy wskazać imiennie tę osobę jako upoważnioną do
poboru podatków i opłat lokalnych.
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