UCH WAŁA Nr XXII I/ 208/ 21
RADY GMINY GNO JNO
z dnia 28 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 6b 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), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 888) uchwala się, co następuje:
§ 1. W „Wykazie inkasentów i stawek wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso” stanowiącym
załącznik 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
i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 r., poz. 1897), w wierszu oznaczonym Lp. 7
w kolumnie 2 nazwisko i imię inkasenta „Sikora Helena” zmienia się na „Ziółkowski Kazimierz”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wcisło

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 80EA68AB-C71A-4184-910B-94059AA2E28E. Podpisany

Strona 1 z 2

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.
W przypadku sołectwa Grabki Małe zachodzi konieczność zmiany inkasenta. W związku z tym
podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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