
UCHWAŁA NR XXII/101/2016
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 24 lutego 2016 r.

zmieniająca  uchwałę Nr XLVI/296/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w 
sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. 
Dz.U. z 2015r. poz. 15151)) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 8492)), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. 
z 2013r. poz.13813)), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013r. 
poz.4654)) i art. 28  § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 6135)) 
uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/296/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie 
poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt.16 otrzymuje brzmienie:
 § 2 pkt.16 Teresa Mitaszka na terenie sołectwa Ostrowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

 

Przewodniczący Rady

mgr inż. Przemysław Stefański

1) Dz.U.z 2015r. poz. 1890
2) Dz. U. z 2015r. poz. 528,poz. 774,poz. 1045,poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890
3) Dz. U. z 2014r. poz. 40, Dz. U. z 2015r. poz. 1045
4) Dz.U. 2015r. poz.1045
5) Dz.U. z 2015r. poz. 978, poz.1197,poz. 1269, poz. 1649, poz. 1932
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UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany w § 2 pkt.16 uchwały Nr XLVI/296/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w
sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze
inkasa , określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso z uwagi na dokonanie
wyboru nowego sołtysa na terenie sołectwa Ostrowo.
Inicjatorem uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.

Przygotowała:

Lucyna Olejnik
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