
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/389/18 

RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ 

z dnia 28 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości na terenie miasta i gminy Gołańcz oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 r., poz. 130), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, poz. 1428, poz. 1566, poz. 2141, poz. 2372 i poz. 2432 oraz z 2018 r. poz. 650, M. 

P. z 2017 r. poz. 800 i poz. 941) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1821), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacji podatkowej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 800, z 2017 r., poz. 2491 oraz z 2018 r., poz. 650, poz. 1000) Rada Miasta i Gminy Gołańcz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr V/42/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie poboru 

w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gołańcz oraz ustalenia 

wynagrodzenia dla inkasentów, zmienionej Uchwałą nr XXIV/261/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku, zmienionej 

Uchwałą nr XXX/309/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w § 2. punkt 13. otrzymuje brzmienie: 

„13) Krzyżanki – Zbigniew Okuniewski zam. w Krzyżankach;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz. 

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

Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta i Gminy Gołańcz 

(-) Józef Ryłko 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 czerwca 2018 r.

Poz. 4470
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