
UCHWAŁA NR…………………. 

RADY GMINY MARCINOWICE 

 

z dnia…………………. 

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 

2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 

określenia zasad wynagrodzenia za inkaso. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 

z późn. zm.), Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr IV/25/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad 

wynagrodzenia za inkaso, wprowadza się następujące zmiany: 

a) zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/25/2019 Rady Gminy Marcinowice z 

dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia zasad wynagrodzenia za inkaso i otrzymuje brzmienie jak 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice. 

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

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr………… 

       Rady Gminy Marcinowice 

       z dnia …………………… 

 

 

Wykaz inkasentów wyznaczonych do poboru podatków 

 

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa Sołectwo 

1 Małgorzata Jurek Biała 

2 Małgorzata Sala Chwałków 

3 Józef Młocek Gola Świdnicka 

4 Katarzyna Taratuta Gruszów 

5 Adam Ciuba Kątki 

6 Elżbieta Łukomska Klecin 

7 Izabela Gamperl Krasków 

8 Monika Jarzyna Marcinowice 

9 Beata Pater Mysłaków 

10 Dominik Szydełko Sady 

11 Janina Grabowa Stefanowice 

12 Waldemar Krzyśków Strzelce 

13 Wojciech Kasprzycki Szczepanów 

14 Magdalena Szal-Żółkiewska Śmiałowice 

15 Jacek Michułka Tąpadła 

16 Arkadiusz Kulig Tworzyjanów 

17 Teresa Michalak Wirki 

18 Adam Cajzner Wiry 

19 Katarzyna Zając Zebrzydów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do 

UCHWAŁY NR…………….. 

RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia………………. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 

2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 

określenia zasad wynagrodzenia za inkaso. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy może zarządzać pobór podatków od osób 

fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia 

za inkaso. 

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnej obsługi mieszkańców Gminy 

Marcinowice, kontynuuje się pobór podatków w drodze inkasa przez sołtysów poszczególnych 

sołectw. W związku z przeprowadzonymi w dniu 20 lipca 2021 r.  wyborami sołtysa w 

miejscowości Krasków, nowym sołtysem została wybrana Pani Izabela Gamperl. Z uwagi na 

zmianę osoby pełniącej funkcję sołtysa w tej miejscowości, zaistniała konieczność 

wprowadzenia zmiany w obowiązującej uchwale w związku ze zmianą osoby pełniącej funkcję 

inkasenta podatku. 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Wójt 

/-/ Stanisław Leń 

 

 

 


