
Uchwała Nr XXXVll l20/l0
Rady Gminy w Stopnicy

z dnia 22 czervvca 2010r.

w sprawie zmiany_uchwały dotyczącej poboru podatku rotnego, podatku odnieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia i-nkasentów oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie_ań. 1B ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 200i r. Nr 1 42, poz. 1591 ze zm.), arl. 47 $ 4a ustawy z 

-dnia

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkow a (Dz. u. z 2OO'5 r. Nr B, ioz. 60 ze zm.), art.
6b ustawy z dnia 15 listopad a 1gB4 r. o podatku rolnym (Dz. U. z'2006 r. Nr 1 36','poz.
199-'i" iT): "'1,6 1.1._12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłaiach
lokalnych' (Dz' U. z 2006 r' Nr 121,.poz. 844 ze zm.) oraz ań. 6 ust' B ustawy z dnia
30 paŹdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U' Nr 200, poz. 1682 ze 

'm'; 
nada

Gminy uchwala, co następuje:

s1
W załączniku do uchwały Nr 3/2003 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 marca 2003r.
w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomosci i podatku leśnego w
drodze inkasa, określenia inkasentow oraz Wysokości wynagrod zenia za inklso,
zmienionej uchwałami Nr Vlll/27l07 Rady Gminy z dnia 2a majó 20O7r' i Nr XlVi6l0B
z dnia 13 marca 2008r. dokonuje się zmiany W poz. 20 w Sołectwie Smogorzów na
inkasenta Wznacza się Pana Jerzego Wica _ Sołtysa.

s2
Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy.

s3
Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni
U rzęd owym Wojewodztwa Swięto krzyskiego.

od dnia ogłoszenia w Dzienniku
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Uzasadnienie

Zgodnie z ań' 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6
ust. 12 ustawy zdnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 órazart. 6
ust' 8 ustawy z dnia 30 paŹdziernika 2OO2 r. o podatku leŚnym (Dz. U. Nr 200, poz'
1682 ze zm.) określenie inkasentow pozostaje w kompetencji-Rady Gminy.


