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z dnia  11 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŻARNOWIEC

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2015 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie 
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, 

terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.                    
o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Rada Gminy Żarnowiec  

Uchwala

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w  § 1 ust. 2 uchwały: Inkaso podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i leśnego powierza się sołtysom wsi tj:

- dla sołectwa Łany Średnie – wykreśla się Panią Bożenę Pronobis a wpisuje się                                             
Pana Przemysława Witkowskiego

- dla sołectwa Łany Wielkie – wykreśla się Panią Martynę Kornobis a wpisuje się Panią Iwonę Kucera

- dla sołectwa Otola Mała – wykreśla się Panią Bożenę Krupa a wpisuje się Pana Dawida Karbownika

- dla sołectwa Wola Libertowska – wykreśla się Pana Andrzeja Szweja a wpisuje się                                             
Panią Ilonę Hebdowską

2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec

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