
       

  

 
Uchwała Nr …............................/ …......................./2015 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia..............2015 roku 

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 

 października 2014 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku  

 od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, 

 terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia inkaso. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. 

zm.), art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 

z późn. zm.) i art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz.U. 

 z 2013 r. poz. 465 z późn.zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje: 

 

§1. W załączniku do uchwały Nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 

października 2014 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów 

i wynagrodzenia inkaso wprowadza się następujące zmiany: 

Osoby powołane na inkasentów w Gminie Rakoniewice w poz. 3 w miejsce „Guzior Tadeusz” 

wpisuje się „Roguszka Zygmunt”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic. 

 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

  

Uzasadnienie do 

Uchwały Nr   …  /…./2015 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia  ……..2015 roku 

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI / 348 / 2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z 

dnia 28 października 2014 roku w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku 

od nieruchomości,  rolnego, leśnego i opłat lokalnych oraz określenia 

inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

 

W związku ze zgonem sołtysa miejscowości Błońsko Pana Guzior Tadeusz powstaje 

konieczność zmiany inkasenta. W dniu 09.01.2015r. dokonano wyboru nowego sołtysa, którym 

został Pan Roguszka Zygmunt, powołany niniejszą uchwałą na inkasenta. 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 

 


