
UCHWAŁA NR XVI/121/20 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów 
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1170), 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 888) art. 28 § 
4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900, poz. 924, poz. 1495, 
poz. 1520, poz. 1556, poz. 1667, poz. 1751, poz. 1978, poz. 2200, z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, 
poz. 1106) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr V/32/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia 
poboru podatków w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1306) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) Dorota Winiarska - sołectwo Grabice;". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Uzasadnienie

Uchwałą Rady Gminy Cielądz Nr V/32/19 z dnia 8 marca 2019 r. powierzono sołtysom
poszczególnych sołectw pobór podatków lokalnych na terenie gminy Cielądz w drodze inkasa.

W związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez dotychczasowego sołtysa sołectwa Grabice
i w wyniku dokonanego przez mieszkańców wyboru nowego sołtysa w dniu 17 lipca 2020 r.,
konieczne jest dokonanie zmiany w obowiązującej uchwale poprzez określenie nowego inkasenta
podatków dla sołectwa Grabice.
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