
UCHWAŁA NR XXX/216/17
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 
poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób 

fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.716 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.) i art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. 
z 2016 r. poz. 374 ze zm.) oraz w związku z art.9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (t.j. z 2017 r. poz. 201) Rada Miejska Wąsosza uchwala co nastepuje :

§ 1. W Uchwale Nr XIV/95/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie poboru 
w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz 
ustalenia wynagrodzenia za inkaso zmienioną Uchwałą Nr XXIII/161/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 
10 listopada 2016 r.:

1. w załączniku do Uchwały – wykaz sołectw oraz sołtysów gminy Wąsosz wykreśla się punkt „19. 
Ostrawa, Ryszard Dobrowolski”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza

Jacek Chorostkowski
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Uzasadnienie

W dniu 18 maja 2017 r. Rada Miejska Wąsosza przyjęła Uchwałę Nr XXIX/198/17 w sprawie połączenia
sołectw Lubiel i Ostrawa.

W związku z wejściem w życie tej uchwały konieczne jest uporządkowanie stanu faktycznego w systemie
prawnym gminy Wąsosz poprzez usunięcie sołectwa Ostrawa ze statutu gminy, statutu sołectw oraz
uchwały w sprawie poboru podatków przez sołtysów wsi – wszędzie tam, gdzie wymienione jest sołectwo
Ostrawa ulega to wykreśleniu w celu dostosowania do stanu faktycznego.

Przyjęcie zaproponowanej uchwały nie rodzi skutków finansowych.

Sp.M.Koziński
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