
UCHWAŁA NR 33.316.2018
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 31.282.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 
16 listopada 2017 r. w sprawie  poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku 
rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia 

wynagrodzenia dla inkasentów w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; ze zmianami) 
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 
z 2017 poz. 1785), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201; ze zmianami) Rada Miejska 
w Krzepicach, uchwala:

§ 1. W uchwale Nr  31.282.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 r. 
w sprawie  poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego 
oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów 
w 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)W § 2 uchwały  skreśla się treść tiret 1   i wprowadza się nową w brzmieniu " Panią 
Gabrielę Jachimczak - sołectwo Starokrzepice"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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UZASADNIENIE

Uchwała zmienia inkasenta dla sołectwa Starokrzepice ze względu na niedyspozycję inkasenta

dotychczasowego.

- Przygotowała: Anna Mońka
Skarbnik Gminy
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