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z dnia 31 maja 2017r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXX/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie  zmiany uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 
2015 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 

wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 716 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 
2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 
4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 201 z późn. 
zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 296 z późn. zm.) uchwala się, co następuje

§ 1. W uchwale nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie 
ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso zmienia 
się treść § 2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

1) „sołectwo Gwoździce – Artur Thiel – 5,5%;"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy  w Krapkowicach.         

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

W związku z wyborem nowego Sołtysa sołectwa Gwoździce 25.05.2017r., należało zmienić zapis w Uchwale
nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia poboru
podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso i wskazać imię i nazwisko
nowego sołtysa.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Projekt opracowała:

Sonia Dannheisig - Hreczka

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
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