
 

 

UCHWAŁA NR XLI/228/17 

RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

z dnia 11 października 2017 r. 

w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 

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

z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jednolity z 2016r., poz. 716 ze zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst 

jednolity z 2016r.,  poz. 617 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst 

jednolity z 2016r., poz. 374 ze zm.) Rada  Miejska uchwala, co następuje : 

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Kłecko pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego od osób fizycznych, w drodze inkasa. 

§ 2. 1. Na inkasentów podatków, o których mowa w §1, wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw. 

1) w sołectwie Bielawy   - Ogórkiewicz Tomasz 

2) w sołectwie Biskupice         - Jósiak Dorota 

3) w sołectwie Bojanice       - Cieślewicz Eugeniusz 

4) w sołectwie Brzozogaj     - Błażykowski Sławomir 

5) w sołectwie Charbowo      - Staciwa Urszula 

6) w sołectwie Czechy    - Żybura Grzegorz 

7) w sołectwie Dębnica   - Niklas Artur 

8) w sołectwie Dziećmiarki   - Zdrojewski Remigiusz 

9) w sołectwie Działyń – Kopydłowo    - Szachta Aleksandra 

10) w sołectwie Gorzuchowo       - Karwańska Anna 

11) w sołectwie Kamieniec    - Snuszka Adam 

12) w sołectwie Kłecko Kolonia  - Sołtys Piotr 

13) w sołectwie Komorowo    - Witkiewicz Alina 

14) w sołectwie Michalcza   - Wit Edyta 

15) w sołectwie Polska Wieś   - Kozicka Kamila 

16) w sołectwie Pomarzany   - Senger Hubert 

17) w sołectwie Pruchnowo   - Chudy Dawid 
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18) w sołectwie Świniary      - Borkowicz Tomasz 

19) w sołectwie Ułanowo      - Kondracki Tadeusz 

20) w sołectwie Waliszewo   - Chełmowski Grzegorz 

21) w sołectwie Wilkowyja   - Jata Krystyna 

22) w sołectwie Zakrzewo   - Braciszewski Dawid 

2. W przypadku zmiany sołtysa, poboru podatku do czasu wejścia w życie nowej uchwały, dokonuje osoba, 

która wcześniej pełniła funkcję sołtysa. 

§ 3. Za pobór podatków, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały ustala się wynagrodzenie za inkaso 

w wysokości 5% od sumy zainkasowanych kwot. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 5. Traci moc  Uchwała Nr XIV/70/15 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 października 2015 r. 

w sprawie: zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 

w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwała Nr XXVIII/152/16  

Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/70/15 Rady Miejskiej 

Gminy Kłecko z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru 

podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia 

za inkaso. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko 

(-) mgr inż. Jan Borkowicz 
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