
UCHWAŁA NR XXXIX/345/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r 
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 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016r poz. 446 ze zm.1)), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 617 ze zm.2)), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r o podatkach i opłatach lokalnych 1) (jednolity tekst Dz. U z 2016r. poz. 716 ze zm.3)), oraz 
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (jednolity tekst Dz. U z 2016r. 
poz. 374 ze zm.4)) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W uchwale Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r 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, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)w § 2 skreśla się pkt 20); 

2)w § 2, dodaje się pkt 36), który otrzymuje brzmienie: "Pan Mirosław Łukawski, Gaj 
Koniemłocki 1A, na terenie Sołectwa Gaj Koniemłocki.

§ 2. 
Pozostała treść uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r 

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, 
zmienionej uchwałą Nr XXXVII/311/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r 
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, 
pozostaje bez zmian. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 roku poz. 1579. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 roku poz. 1579. 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 roku poz. 1579, poz. 1923. 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 roku poz. 1579.
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§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek
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Uzasadnienie
W dniu 22.01.2017r odbyło się zebranie wyborcze. Sołtysem Sołectwa Gaj Koniemłocki wybrano 
Pana Mirosława Łukawskiego. Zasadnym w tej sytuacji staje się powołanie inkasenta w osobie 
Pana Mirosława Łukawskiego. Ponadto dotychczasowy inkasent z terenu Sołectwa Podmaleniec 
złożył rezygnację z funkcji inkasenta. W świetle powyższego podjęcie uchwały o treści odczytanej 
jest zasadne. 
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