UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia .................... 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie
poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, poz. 1309), art 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 888, poz. 2244), art 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170, Dz. U. 2018 poz. 2244) w zw. z art. 9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, Dz. U. z 2018 poz. 1499,
Dz. U. z 2019 poz. 924, poz. 1495, poz. 1556, poz. 1520, poz. 1667, poz. 1751, poz. 1978, poz. 2200, Dz. U.
z 2018 poz. 1544, Dz. U. z 2019 poz. 1018, poz. 1495, poz. 1520, poz. 1649, poz. 1818) Rada Miejska
w Młynarach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XII/74/2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urzęd. Woj.
Warm. – Maz. poz. 5167) § 2. ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Pani Magdalena Stocka – na terenie sołectwa
Warszewo”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie
Konieczność zmiany uchwały jest związane ze zmianą osoby sołtysa w miejscowości Warszewo
w gminie Młynary.
W związku z powyższym podjęcie wyżej wymienionej uchwały jest w pełni uzasadnione.

