
 

UCHWAŁA NR VII/28/2015 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
 

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 lit. „b" ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 
 

§1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych  

w drodze inkasa. 
 

§2. Inkasentami do poboru podatków określonych w §1 są:  

1) na terenie wiejskim sołtysi poszczególnych sołectw: 

a) Tomasz Duryński – sołectwo Adamów, 

b) Stanisław Paszek – sołectwo Barbarka, 

c) Tomasz Sikorski – sołectwo Bobrowo, 

d) Janusz Szrama – sołectwo Brzeźniak, 

e) Janusz Karnafel – sołectwo Chrusty, 

f) Paweł Działak – sołectwo Głodowo, 

g) Aleksandra Augustyniak – sołectwo Golina – Kolonia, 

h) Jerzy Modelski – sołectwo Kawnice, 

i) Agnieszka Purol – sołectwo Kolno, 

j) Elżbieta Cieślak – sołectwo Kraśnica, 

k) Sylwester Simiński – sołectwo Lubiecz, 

l) Małgorzata Czerniak – sołectwo Myślibórz, 

m) Iwona Kościelska – sołectwo Przyjma, 

n) Wojciech Miętkiewicz – sołectwo Radolina, 

o) Ryszard Kruszyna – sołectwo Rosocha, 

p) Anna Kapturska – sołectwo Spławie, 

q) Tadeusz Kasprzyk – sołectwo Sługocinek, 

r) Marcin Aniszewski – sołectwo Węglew; 

2) na terenie miasta Golina – Andrzej Juszczak. 
 

 §3. Inkasenci wynagradzani są w następujący sposób: 

1) dla sołtysów wynagrodzenie wynosi 8,0% prowizji od wpłaconych na konto kwot oraz 700 zł kwartalnie 

za udział w pracach Rady i jej organów oraz wykonywanie obowiązków dostarczania korespondencji 

dotyczącej należności podatkowych, 

2) dla inkasenta podatków z terenu miasta Golina 3,0% prowizji od wpłaconych na konto kwot. 
 

§4. Traci moc Uchwała Nr VII/26/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 25 marca 2011 r.  

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina. 
 

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 
 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Urszula Furmaniak 


