
 

 

UCHWAŁA NR IV/30/19 

RADY GMINY STRZELCE WIELKIE 

z dnia 29 marca 2019 r. 

o zmianie uchwały w sprawie poboru na terenie Gminy Strzelce Wielkie podatków w drodze inkasa, 

określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 6 ust. 12, ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 

1588, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722 i poz. 2073, M. P. z 2018 r. poz. 745 i poz. 1018), art. 6b ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1588 i poz. 

1669), oraz art. 6 ust. 8 z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821; zm.: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1588 i poz. 1669) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr VI/26/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie poboru na 

terenie Gminy Strzelce Wielkie podatków w drodze inkasa określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagro-

dzenia (Łódzk. z 2015 r. poz. 1424; zm.: Łódzk. z 2018 r. poz. 664) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie „a) Pan Łukasz Woźniak - na terenie Sołectwa Antonina,”, 

b) lit. c otrzymuje brzmienie „c) Pani Halina Szaflik - na terenie Sołectwa Dębowiec Wielki,”, 

c) lit. d otrzymuje brzmienie „d) Pan Kacper Cimcioch - na terenie Sołectwa Górki,”, 

d) lit. j otrzymuje brzmienie „j) Pan Marcin Kuśmierek - na terenie Sołectwa Wistka,”, 

e) lit. k otrzymuje brzmienie „k) Pani Magdalena Kiepura - na terenie Sołectwa Wola Jankowska,”, 

f) lit. m otrzymuje brzmienie „m) Pani Ewelina Cyndecka - na terenie Sołectwa Zamoście-Kolonia,”, 

g) lit. n otrzymuje brzmienie „n) Pani Katarzyna Wojtasik - na terenie Sołectwa Zamoście,”; 

2) w § 6: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie „a) Pan Łukasz Woźniak - na terenie Sołectwa Antonina - 14%,”, 

b) lit. c otrzymuje brzmienie „c) Pani Halina Szaflik - na terenie Sołectwa Dębowiec Wielki - 14%,”, 

c) lit. d otrzymuje brzmienie „d) Pan Kacper Cimcioch - na terenie Sołectwa Górki - 14%,”, 

d) lit. j otrzymuje brzmienie „j) Pan Marcin Kuśmierek - na terenie Sołectwa Wistka - 13%,”, 

e) lit. k otrzymuje brzmienie „k) Pani Magdalena Kiepura - na terenie Sołectwa Wola Jankowska - 13%,”, 

f) lit. m otrzymuje brzmienie „m) Pani Ewelina Cyndecka - na terenie Sołectwa Zamoście-Kolonia - 13%,”, 

g) lit. n otrzymuje brzmienie „n) Pani Katarzyna Wojtasik - na terenie Sołectwa Zamoście -13%,”. 
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§ 2. Osoby wymienione w § 1 umocowane są do poboru podatków w drodze inkasa z dniem wyboru na 

funkcję sołtysa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Eugeniusz Kowalski 
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