
UCHWAŁA  Nr XIX/177/21  

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr V/43/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 713 ze zm.) w związku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 333), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1170) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 888) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr V/43/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, w pozycji 

oznaczonej w tabeli liczbą porządkową 20 zapis w kolumnie „Nazwisko i imię inkasenta” otrzymuje brzmienie 

„Jurkowska Paulina”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2021 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Przepisy ustaw podatkowych upoważniają radę gminy do zarządzenia poboru podatków od osób 

fizycznych w drodze inkasa oraz do wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Zgodnie z obowiązującym prawem inkasenci wyznaczani są z nazwiska i imienia.  

Na terenie gminy Gnojno pobór podatków dokonywany jest przez sołtysów. Z uwagi na zmianę osoby 

pełniącej funkcję sołtysa w miejscowości Skadla należy dokonać zmiany w wykazie inkasentów.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie proponowanej uchwały jest uzasadnione. 
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