UCHWAŁA NR IV/25/11
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru
podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz.613 ze zmianami), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 136, poz.969 ze zmianami), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30
października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 ze zmianami), art.8 ust.2 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 ze zmianami) oraz art.9, art.28 § 4 i art.47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zmianami)
RADA GMINY PSZCZÓŁKI uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 2 ust.1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania podatków i opłat określonych w § 1 pkt. 1,
2, 3 i 5:
1) w Sołectwie Pszczółki - Sołtys Wiesława Zbroszczyk zam. Pszczółki, ul.Ogrodowa 1,
2) w Sołectwie Skowarcz - Sołtys Jan Guszkowski zam. Skowarcz, ul.Gdańska 76,
3) w Sołectwie Różyny - Sołtys Sławomir Piskorz zam. Różyny, ul.Gdańska 57B,
4) w Sołectwie Kolnik - Sołtys Katarzyna Cieślewicz zam. Kolnik, ul.Dębowa 23,
5) w Sołectwie Rębielcz - Sołtys Radosław Rek zam. Rębielcz 22,
6) w Sołectwie Żelisławki - Sołtys Roman Czaja zam. Żelisławki 29A/1,
7) w Sołectwie Ulkowy - Sołtys Magdalena Zonko zam. Ulkowy 22a,
8) w Sołectwie Kleszczewko - Sołtys Magdalena Połtarzycka zam. Kleszczewko, ul.Pomorska 25,
9) w Sołectwie Ostrowite - Sołtys Patrycja Czapiewska zam. Ostrowite, ul.Przyjazna 10.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.
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Uzasadnienie
W okresie od 10 lutego do 2 marca 2011 r. we wszystkich sołectwach Gminy Pszczółki odbyły się wybory
sołtysów. W związku ze zmianą osób pełniących tę funkcję i faktem, że sołtysi są uprawnienie do poboru
popdatków w drodze inkasa, zachodzi konieczność zmiany treści uchwały w tym zakresie.
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