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UCHWAŁA NR XXIII/126/16
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 lutego 2015r. nr V/21/15 w sprawie zarządzenia poboru w drodze
inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty za posiadanie psa – od osób
fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, pkt. 15 w związku z art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 i art. 19
pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 roku, poz. 613 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2013r., poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 465 ze zm.) Rada Miejska w Sławie, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2015r. nr V/21/15 w sprawie zarządzenia poboru w drodze
inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty za posiadanie psa – od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt. 20 otrzymuje następujące brzmienie:
„Sołectwo Tarnów Jezierny – Suplicki Adam.”.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Mazur

