
Uchwała Nr  XLIV/412/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr X/58/2011 z dnia 6 maja 
2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r.  594 ze zmianami),  oraz  art.  6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym  (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz  art. 6 ust. 12  
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613 ze zmianami) oraz  art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. z 2013.465) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) uchwala, co następuje:

§ 1.  W  § 3  Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie  Nr X/58/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w 
sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  pkt 14 otrzymuje brzmienie:
14 ) Katarzyna Konieczna c. Józefa  – Sobiekursk.

            § 2. W pozostałej części Uchwała Nr  X/58/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 
2011 r. pozostaje bez zmian.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

Przewodniczący Rady
  Tadeusz Marton



UZASADNIENIE

Konieczność dokonania  zmiany w Uchwale Rady Miejskiej  w Karczewie Nr X/58/2011 z dnia 
6 maja 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wynika z rezygnacji 
Pani Doroty Zielińskiej z pełnienia funkcji sołtysa i inkasenta wsi Sobiekursk. Na miejsce wyżej  
wymienionej powołano nowego inkasenta Panią Katarzynę Konieczną.

 
Przewodniczący Rady

           Tadeusz Marton
  


