
UCHWAŁA NR RG-XIV/129/19
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: 
rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie 

wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.), Rada Gminy Sitkówka - Nowiny uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr RG-VI/43/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 

poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów 

i określenie wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r. poz. 1199, z 2016 r. poz. 1747, poz. 3188, 

z 2019 r. poz. 2341), wprowadza się następujące zmiany:

- w § 2 dodaje się ust. 1a o treści:
"Na inkasenta należności pieniężnych z tytułu podatków wymienionych w § 1 na terenie miejscowości: 
Nowiny, Trzcianki, Sitkówka wyznacza się, Panią Irenę Kostrzewską".

2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie i pozostają w mocy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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