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UCHWAŁA NR VI/44/2015 
RADY GMINY WĄGROWIEC 

z dnia 30 marca 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Wągrowiec poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tych podatków oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 8  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6  ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6  b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6  ust. 8  ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), oraz art. 9  i art. 28 § 4  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 
985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 
1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644) Rada Gminy Wągrowiec uchwala co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XIV/90/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2011 r. w sprawie 
zarządzenia na terenie Gminy Wągrowiec poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, 
wyznaczenie inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 325, 
poz. 5419, z 2012 r. poz. 3364, z 2014 r. poz. 3359), załącznik “Imienny wykaz sołtysów wraz z obszarem 
działania” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.  

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Łukaszczyk 
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Uzasadnienie  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 23 stycznia 2015 roku, zmienionym 
Zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 3  marca 2015 roku, w sprawie przeprowadzenia 
wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Wągrowiec, odbywają się wyborcze zebrania 
wiejskie według ustalonego terminarza.  

Do dnia 29 marca 2015 roku przeprowadzono wybory w dwudziestu dwóch sołectwach z czterdziestu trzech 
funkcjonujących na terenie Gminy Wągrowiec.  

Z uwagi na zmianę sołtysa w sołectwach: Krosno, Ludwikowo, Łaziska, Rąbczyn i Siedleczko, zmieniony 
został imienny wykaz sołtysów wraz z obszarem działania.  

Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.  

 

  
 

Wójt 
 
 

Przemysław Majchrzak 

 

 


