
Uchwała Nr V/27/2011 
Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 24 lutego 2011 roku 
 

w sprawie: zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od 

nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków 

oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 

podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, ze zmianami ), art. 6 b ustawy z 

dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym( Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969, ze zmianami) 

oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 roku Nr 

200, poz. 1682 ze zmianami ),uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

Zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn pobór podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego 

w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za 

inkaso  

§ 2. 

Ustala się inkasentów do poboru podatków określonych w § 1 dla sołectw na obszarze 

Gminy Stawiszyn oraz wysokość ich wynagrodzenia wg. wskaźnika procentowego od 

pobranych podatków: 

1. Długa Wieś Pierwsza  - Sławomir Kwaśniewski  - 7% 

2. Długa Wieś Druga   - Marek Grodziński   - 7% 

3. Długa Wieś Trzecia   - Sylwester Szkudlarek  - 10 % 

4. Petryki    - Justyna Urbaniak   - 10 % 

5. Pólko     - Władysław Kolonko  - 14 % 

6. Wyrów    – Bogdan Ozimek   - 7% 

7. Werginki    - Bielak Barbara   - 7% 

8. Nowy Kiączyn   - Tomasz Pietrzak   - 12 % 

9. Piątek Wielki   - Tadeusz Gruszczyński  - 6% 

10. Piątek Mały    - Wojciech Gulski   - 7% 

11. Piątek Mały Kolonia  - Małgorzata Kleczewska - 6% 

12. Zbiersk Cukrownia   - Zbigniew Janiak   - 7% 

13. Zbiersk    - Barbara Włodarczyk  - 7% 

14. Zbiersk Kolonia   - Halina Macniak   - 12% 

 

§ 3. 

Traci moc Uchwala Nr XVI/86/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 czerwca 2008 

roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 

czerwca 2007 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od 

nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 



Uzasadnienie  

 
Do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lutego 2011 roku 

w sprawie: zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od 

nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków 

oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

Zgodnie z uchwałą Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010 r.  w 

sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi, zostały przeprowadzone 

wybory do organów samorządu mieszkańców wsi, W  wyniku przeprowadzonych wyborów nastąpiły 

zmiany na stanowiskach sołtysów. W związku z powyższym podjecie uchwały jest uzasadnione. 

 

 


