
 

 

UCHWAŁA NR VII/35/15 

RADY GMINY W GIDLACH 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/30/15 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 lutego 2015 r.  

w sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów  

oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o po-

datku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podat-

kowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529 z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 

1145, poz. 1149, poz. 1289, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/30/15 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru na terenie 

Gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „Od zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków, o których mowa 

w § 1, ustala się wynagrodzenie w wysokości 8% dla sołectw: Ciężkowice, Gidle, Pławno, Wojnowice,  

w wysokości: 11% dla sołectw: Borowa, Włynice, Gowarzów, Górka, Ludwików, Stanisławice, Stęszów, 

Ruda i w wysokości 12% dla sołectw: Chrostowa, Graby, Kajetanowice, Kotfin, Michałopol, Piaski, Wy-

goda, Zabrodzie, Zagórze”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie o którym mowa w § 3, nie może być niższe niż 300,00 zł rocz-

nie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy w Gidlach 

Grażyna Ostojska 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 lutego 2015 r.

Poz. 694
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