
UCHWAŁA Nr XXIX/175/2010 

RADY GMINY KOŁBIEL 

z dnia 5 marca 2010 r. 

w sprawie powołania dla sołectwa Sufczyn inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości  

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. 

Dz.U z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku le-

śnym (t.j. Dz.U z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-

datkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (t.j Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku 

z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-

nych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbiel uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Odwołać Panią Teresę Piętka z funkcji inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w 

sołectwie Sufczyn. 

2. Powołać na inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w sołectwie Sufczyn Pana Stani-

sława Piętkę. 

§ 2. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie od sumy zainkasowanej w wysokości 10,5%. 

§ 3. W uchwale nr VI/25/2007r. Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 marca 2007r. zmienia się zapis w § 2 pkt 25 

o treści Teresa Piętka – Sufczyn na Stanisław Piętka. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Adam Rosłaniec 

 

 


