
UCHWAŁA NR XVI/128/2020 
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 

2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 

i określenia 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 2019 r., poz.506 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019, poz. 1170 z poźn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 

o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.), oraz art.6 ust. 8 ustawy z dnia 

30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U z 2019 r., poz.888) w związku z art. 28 § 

4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2019 r., poz.900 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W §1 ust. 2 w pkt 7 uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 

2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wyrazy „Więcław Józef” zastępuje się wyrazami 

„Cuper Marzena”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie

do uchwały nr XVI/128/2020

Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 30 marca 2020 roku

Zmiana uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2019 roku w 

sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia

wysokości wynagrodzenia za inkaso następuje z uwagi na konieczność zmiany na stanowisku

sołtysa wsi Godzieszki.

W dniu 21 marca 2020 roku na zebraniu mieszkańców wsi Godzieszki została wybrana na

sołtysa Pani Cuper Marzena w miejsce zmarłego sołtysa Józefa Więcława.

W związku z przyjętą zasadą, że inkasentami podatków i opłat w Gminie Godziesze Wielkie

są sołtysi wsi sołeckich podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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