
Projekt 

Uchwała Nr  

Rady Gminy Załuski 

z dnia  

w sprawie zmiany Uchwały nr 41/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. 
w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie  art.  18 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz  art.  6b ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz.333 ),  art.  6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) oraz  
art.  6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 
ze zm.)  art.  9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1540 ze zm.) Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje: 

1  

Dokonuje się  zmiany w 2 pkt 28 Uchwały nr 41/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 
2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso poprzez wykreślenie nazwiska inkasenta 
Pogorzelski Zbigniew i wpisanie nazwiska Zabielewicz Dariusz. 

2 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają  zmianie. 

3  

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Załuski. 

4  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Agnieszka Dąbrowska 

Sporządziła/data Sprawdził  
Pod względem prawnym: 

Natalia Ciuk 
27.07.2022 r. 

Wójt ky  ..in  ,aluski 

Ka ii ski 
f 



UZASADNIENIE 

W związku z ze złożoną  w formie pisemnej w dniu 12.05.2022 r. rezygnacją  z pełnionej funkcji 

sołtysa sołectwa Załuski konieczne było przeprowadzenie wyborów uzupełniających w ww. sołectwie. 

W dniu 29.06.2022 r. nowo wybranym sołtysem sołectwa Załuski został  Pan Zabielewicz Dariusz. 

W związku z powyższym zmianie ulega Uchwała nr 41/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 

2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w ten sposób, iż  w § 2 ww. Uchwały wykreśla się  w pkt 28 

nazwisko inkasenta: Pogorzelskiego Zbigniewa i wprowadza nazwisko: Zabielewicz Dariusz. 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają  zmianie. 
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