
UCHWAŁA NR VIII/52/2019
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 maja 2019r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1892 z 2018 r. poz. 1588 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.1) ) oraz art. 28  § 4 i art. 47§ 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/43/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 maja 2019r. w sprawie zarządzenia poboru 
podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019r. poz. 6787) wprowadza się 
następujące zamiany :

1. w § 2 dodaje się pkt. 23 w brzemieniu: Mężyńska Agnieszka Zawady.

2. w § 3 dodaje się pkt. 23 w brzmieniu: Mężyńska Agnieszka Zawady 5,0%.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski

1) Zm. z 2018 r. 1588, 1669, 1693, 1722 i 2073, z 2019 r. poz. 534 oraz z MP r. Nr 2018, poz. 745 i 1018
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Uzasadnienie

Zarządzeniem NR W.0050.6.2019 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 5 marca 2019r. w sprawie zarządzenia
wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Przesmyki, w dniu 26.03.2019r. przeprowadzono wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Zawady. Ze względu na brak kandydatów na Sołtysa Sołectwa
nie dokonano wyboru Sołtysa. Natomiast na ponownym zebraniu wiejskim przeprowadzonym w dniu 27 maja
2019r. nowo wybranym Sołtysem Sołectwa została Pani Mężyńska Katarzyna.

W związku z wyborem i zmianą Sołtysa Sołectwa Zawady w dniu 27 maja 2019r. konieczne jest podjęcie
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 maja 2019r. w sprawie
zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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