
UCHWAŁA NR VI/38/2019
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do uchwały nr V/36/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 
25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego 

i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), art. 6b ustawy  z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.), art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się w załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/36/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie ustalenia 
inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków 
pobieranych w formie łącznego zobowiązania pkt: 7, 8, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 36 który po 
zmianie otrzymuje brzmienie:

„7 Jurkowice - Wiśniewski Mirosław”.

„8 Kiełczyna - Pietrzyk Mateusz”.

„9 Kolonia Bogoria - Drożdżal Grzegorz”.

„13 Łagówka - Sławska Dorota”.

„17 Moszyny - Pinzuł Ewa”.

„19 Pełczyce - Chmielewska Jolanta”.

„23 Rosołówka - Kondek Stanisław”.

„25 Ujazdek - Górnik Antoni”.

„28 Witowice - Klimkiewicz Paulina”.

„29 Wolica - Zając Dawid”.

„30 Wola Kiełczyńska - Stobnicki Piotr”.

„31 Wola Malkowska - Szafrański Mirosław”.

„36 Zimnowoda - Winiarska Anna”.

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 4. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz 
zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Stobnicka
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