
UCHWAŁA NR XLVIII/474/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/415/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 
2013 roku w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego 
zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 594 ze zm.1), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r 
o podatkach i opłatach lokalnych 1) (jednolity tekst Dz. U z 2010r Nr 95 poz. 613 ze zm.2), art. 6b ustawy 
z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U z 2013r poz. 1381 ze zm.3), 
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (jenolity tekst Dz. U z 2013r poz. 465) 
Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. W § 2 Uchwały Nr XLII/415/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r w sprawie 
zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso pkt. 29) otrzymuje brzmienie " 
Pani Grażyna Syska, Wiśniowa 152, na terenie Sołectwa Wiśniowa". 

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

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Kryspin Bednarczyk

1) Dz. U z 2013r poz. 645, poz. 1318 
2) Dz. U z 2010r Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475 z 2011r Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 

1016, Nr 232 poz. 1378 z 2014r poz. 40 
3) Dz. U z 2014r poz. 40
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Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/415/13 Rady 
Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru należności 
pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów 
i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  W dniu 9.02.2014 roku odbyło się zebranie wyborcze. 
Sołtysem sołectwa Wiśniowa wybrano Panią Grażynę Syska. Zasadnym w tej sytuacji staje się powołanie 
inkasenta w osobie Pani Grażyny Syska. 
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