UCHWAŁA NR XLV/261/2017
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie sprostowania uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku
od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz
ustalenia terminu płatności dla inksaentów
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875, ) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1785) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1821 ) oraz art. 9,
art. 28 § 4 i 47 § 4a ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 201, zm.:
poz. 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169) oraz art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIV/249/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za
inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów, prostuje się oczywistą pomyłkę pisarską w następujący
sposób: - w § 1 jest "nr XXX/170/2017" a powinno być "nr XXX/170/2016"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Siwiński
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