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UCHWAŁA NR 36/VII/2011
RADY GMINY NIEGOWA

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 34/VI/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 lutego 2011 roku w sprawie 
zarządzenia poboru w formie inkasa, podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów 

i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 
października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. ), art. 9 i art. 28 § 
4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 
4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Niegowa uchwala: 

§ 1. Zmienić punkt 6 załącznika do Uchwały Nr 34/VI/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 lutego 2011 roku 
w sprawie zarządzenia poboru w formie inkasa, podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania 
inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów poprzez wykreślenie imienia i nazwiska inkasenta 
„Andrzej Golibroda” i nadanie nowego brzmienia: „Piotr Golibroda” 

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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