
UCHWAŁA NR XLVI/328/2014

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r w sprawie 
określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku 
rolnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2013r, poz. 1381, zm. Dz.U. z 2014r, poz. 40/, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz.U z 2010r Nr 95, poz. 613 z późniejszymi 
zmianami/, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2013r, poz. 
465/ Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r w sprawie określenia inkasentów 
i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, 
zmienionej uchwałą Nr XVI/107/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2011r zmienia się § 3 i 
nadaje się mu brzmienie:  " Wynagrodzenie za inkaso ustala się dla inkasentów: 

1) na terenie wsi Bucze, Jasień, Jadowniki, Mokrzyska, Okocim, Sterkowiec, Szczepanów, Wokowice 
w wysokości 11% pobranej i wpłaconej kwoty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, 

2) na terenie wsi Poręba Spytkowska w wysokości 8 % pobranej i wpłaconej kwoty podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od nieruchomości."

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym Dzienniku. 

3.  Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb
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