
UCHWAŁA NR IV/22/2015 
Rady Gminy Zima 

z dnia 23 grudnia 2015 r. 

w sprawie poboru podatków : rolnego, leśnegoiod nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i terminów płatności. 

Na podstawie ani 8 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 2844 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) , oraz art. 6 ust. 12 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opiatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z 

późn. 	, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 z o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U.z 2013 r. 

poz. 1381 z późn. zm.), art 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z póź  zm.). 

Radu Gminy Złota uchwale co następuje : 

Wol Zarządza się  pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa. 
Inkaso podatków rolnego leśnego i od nieruchomości powierzy się  sołtysom poszczególnych 

wsi Gminy flota: 
solectwo Biskupice - Dynia Stefan 

2/ sołectwo Chroberz - Bogdan Jan 
M sołectwo Xostrzeszyn - Jarosz hiw t 

4/ sołectwo Micrnów - Wójcik Wit 
5/ sołectwo N iegoslawice — lalocha Anna 

6/ sołectwo Niemowi 	- Ntlider-Skura Bernardyna 

7/ sołectwo Pełczyska - Górniak Ryszard 

8?' sołectwo Probolowice — Wójcik Stanisław 

M sołectwo Rudawa - Pikoś  Stanisław 

10/ sołectwo Stawiszcee — Swat Tadeusz 
11/ sołectwo Wojslawice --Jaworski Dariusz 

12/ sołectwo Wola Chroberska Bednarz Józef 

13/ sołectwo Złota - Natoński Henryk 

14/ sołectwo Zurawniki - Kucięba Dariusz 

Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być  przez inkasenta wpłacone na rachunek 

bankowy w terminie 3 dni roboczych od dnia , w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z 

przepisami prawa powinna nastapić. 

§2.. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 

p. Traci moc uchwala Nr V1/24/20 I I Rady Gminy w Złotej z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie 

poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 

leoninów platności L wynagrodzenia za inkaso. 

§4. Uchwała wchodzi w Życie po uplywie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Bwiętokrzeskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2015. 

PRZEWODNICZĄCY  

RADY GMINY 



..,DA GMINY 
ZŁOTA ZIM° dn 23 03 2015 r 

  

PFV.312I4.11.2015 

Regionalna Izba Obrachunkowa 
W Kielcach 

ul. Targowa 18 
25-520 Kielce 

Przewodniczący Rady Gminy linie na podstawie an. 1136 1 ustawy z dnie 14 cterweu 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013 T. poz_ 267 z Otrąb) postanawia dokonać  
sprostowania oczpvinej omylki pisarskiej w uchtimle Nr IV/22/2015 Rady Gminy Ziole z dnia 23 
lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków:rolnego.leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz 
okresie-nie inkasentów i terminów płatności . 
Sprostowanie dotyczy zmiany zapisu: 
Uchwalił  Nr 1V/22/2015 Rady Gminy Złota z dnia 23 grudnie 2015 r. a winno był  Uchwali. Nr 
1V/22/2015 Rady Gminy flota z dnia 23 lutego 2015 r. 

Z poważaniem 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

l9ItIn Ano-kr 


	00000001
	00000002

