UCHWAŁA NR VIII/38/11
RADY GMINY WOLANÓW
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/11 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie
poboru podatków w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.
8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw.
z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60 z późn. zm.), Rada Gminy w Wolanowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/21/11 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 21 kwietnia 2011 r. Nr 61 poz. 1982) § 6 ust. 2 otrzymuje
brzmienie: „ 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi raz na kwartał w terminach odpowiednio: do dnia 25
marca za I kwartał, do dnia 25 maja za II kwartał, do dnia 25 września za III kwartał, do dnia 25 listopada za IV
kwartał. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała Nr VI/22/07 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 2 marca 2007 roku traci moc z dniem 5 maja 2011
roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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