
UCHWAŁA NR V/34/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 

 z dnia 15 lutego 2019 roku 
 

Zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), oraz art. 6 ust. 12,  art. 19 
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1445, 
1693, 1669, 1722, 2073), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1892, z 2018r. poz. 1669), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym 
(Dz.U. z 2017r., poz. 1821, 1588, 1669) oraz art. 9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 
1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244, 2354) uchwala się, co następuje:  
 

 

§ 1. W uchwale Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z 06 lutego 2015r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia 
wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 16 lutego 2015r. poz. 462), zmienionej 
uchwałami: Nr XIII/103/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03 lutego 2016r. 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 12 lutego 2016r. poz. 565), Nr XXII/186/2017 Rady Miejskiej w 
Janikowie z dnia 24 lutego 2017 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 6 marca 2017r. poz. 968)  

§ 2  otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1, wyznacza się sołtysów 

uprawnionych do pobierania wymienionych podatków z terenu swojego sołectwa: 
1) P. Michał Hes – sołtys Kołudy Wielkiej – na terenie sołectwa Kołuda Wielka,   
2) P. Elżbieta Barandziak – sołtys Kołudy Małej – na terenie sołectwa Kołuda Mała,   
3) P. Anna Domżalska – sołtys Ludziska – na terenie sołectwa Ludzisko,   
4) P. Grażyna Hulisz – sołtys Sielca – na terenie sołectwa Sielec,   
5) P. Anna Tomczak – sołtys Gór – na terenie sołectwa Góry,   
6) P. Irena Nowak – sołtys Trląga – na terenie sołectwa Trląg,   
7) P. Artur Cieśla – sołtys Głogówca – na terenie sołectwa Głogówiec,   
8) P. Hanna Wójcik-Kłos – sołtys Dębowa – na terenie sołectwa Dębowo,   
9) P. Mariola Kamińska-Rzepczak – sołtys Kołodziejewa – na terenie sołectwa 

Kołodziejewo,   
10) P. Tomasz Tomczak – sołtys Broniewic – na terenie sołectwa Broniewice,   
11) P. Cezary Nowak– sołtys Wierzejewic – na terenie sołectwa Wierzejewice,   
12) P. Grażyna Bujak – sołtys Dobieszewic – na terenie sołectwa Dobieszewice”   
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 
          Przewodniczący  
         Rady Miejskiej w Janikowie  
                      
       Grzegorz Czerwiński 
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Uzasadnienie 
Do UCHWAŁY NR V/34/2019 

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 
 z dnia 15 lutego 2019 roku 

 
Zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 
 
 

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami ( ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy 
o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej) Rada Miejska w 
drodze uchwały może zarządzić pobór podatków w formie inkasa i określenia inkasentów oraz 
ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Rada wskazuje inkasentów konkretnie, wskazując 
imiona i nazwiska osób fizycznych lub nazwy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej ( art. 9 ordynacji podatkowej).  
Rada Miejska w Janikowie podjęła uchwałę Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z 06 
lutego 2015r, w której zarządziła pobór podatków w drodze inkasa.  
Zmian § 2 ww. uchwały dokonuje się w związku z wyborami sołtysów jakie odbyły się na 
terenie gminy Janikowo i zmianami jakie zaszły na stanowisku sołtysów w poszczególnych 
sołectwach gminy. 
Dlatego też zachodzi konieczność uaktualnienia zapisów poprzednio podjętej uchwały o wykaz 
aktualnych sołtysów gminy Janikowo . 
Osoby wyznaczone na inkasenta wyraziły zgodę na wyznaczenie ich do poboru podatków od 
osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie poszczególnych sołectw. 

  
 

Przewodniczący  
         Rady Miejskiej w Janikowie  
                      
       Grzegorz Czerwiński 
  

 
 


