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UCHWAŁA NR VII/71/2019
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 roku
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.:
Dz. U. z 2019 r., poz.506), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1892 ze zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r.
poz. 888)
art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia
12 stycznia
1991 r.
o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018r, poz. 1445, z późn. zm.), art. 4 ust 1 i art. 13pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.) Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VI/50/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
§ 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: ”1. Ustala wynagrodzenie prowizyjne inkasenta w wysokości 5 % od sumy
zainkasowanych podatków pobranych w sołectwach: Tymbark, Zamieście, Podłopień, Piekiełko, Zawadka.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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