
 

 

UCHWAŁA NR VIII/46/2019 

RADY GMINY JANOWICE WIELKIE 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr X/47/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 września 2015 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 

oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1982 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 

30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 888) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr X/47/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 września 2015 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się inkasentów opłaty targowej: 

1) w sołectwie Janowice Wielkie – 

a) Tomasz Fijałkowski, sołtys wsi Janowice Wielkie, 

b) Joanna Fijałkowska, zam. w Janowicach Wielkich, 

2) w sołectwie Komarno – Edyta Michoń, sołtys wsi Komarno, 

3) w sołectwie Miedzianka – Andrzej Brudziński, sołtys wsi Miedzianka, 

4) w sołectwie Radomierz- Sylwia Przywara, sołtys wsi Radomierz, 

5) w sołectwie Trzcińsko – Dariusz Miśta, sołtys wsi Trzcińsko.”; 

2) § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „w sołectwach: Komarno, Miedzianka, Radomierz i Trzcińsko:  

w wysokości 7 % pobranych przez inkasenta kwot podatków określonych w § 1.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Janowice Wielkie: 

K. Zawadzki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 lipca 2019 r.

Poz. 4209
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