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Cze nri, j g i' ri..a - Leszczyny
Zarz4dzenie Nr 170113

Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 27 mala2013 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej inkasa podatku od
nieruchomoSci, podatku rolnego i podatku leSnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 22001r. Nr 142 po2.1591 zp62n. zm.), w zwiqzku z g
3 i 4 Uchwaly Nr U585/10 z dnia 28 maja 2010r. Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
po2ytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z po2n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalnoSci
statutowej tych organizacji, (Dz. Urz. Woj. Sl4skiego Nr 131 , poz.2160).

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
1. Pzeprowadzi6 konsultacjq, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaty Rady

Miejskiej w Czerwionce Leszczynach w sprawie inkasa podatku od
nieruchomo6ci, podatku rolnego i podatku leSnego.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 29.05.2013r. do 12.06.2013r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje

pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dziafalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 22010r. Nr 234 po2.1536 zp62n. zm.)

4. Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaty mo2na zglaszal:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.

Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Uzgdu
Gminy i Miasta),

2) pocAqe lektron iczne na ad res e-ma i I rp@czerwion ka- leszczyny. com. pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 431'1760
5. Udzielanie wyjaSniefi oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych

projektu uchwaly nale?y do kompetencji Kierownika Referatu Podatk6w.

s2
1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego

Zazqdzenia.
2. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w S 1 pkt2

oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaty, o kt6re1 mowa
wS 1 pk t  1 .



1.

2.

s3
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4
Wykon an i e Zarzqdzen ia powie rzam Ska rbn i kowi Gm iny i M iasta.

s5
ZarzEdzenie wchodziw 2ycie z dniem wydania.
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PROJEKT

Uchwa laNr . . /  / i 3

Rady Mieiskiej w Czenrionc+Leszcrynach

z dnia 2013 r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomo5ci, podatku rolnego i podatku le5nego

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie

gminnym (tekst jednoli$ Dz. U.22001r. Nr 142 po2.1591 zp62niqszymizmianami),
- art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach ioptatach lokalnych (tekst jednolig

Dz. U. 220'10r. Nr 95, poz. 613 zpl2niejszymizmianami),
- art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednotity Dz. U. z 2006r. Nr 136,

poz. 969 z p02niejszymi zmianami),
- art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa2dziernika 2002 r. o podatku le6nym (tekst jednotity Dz. U.

22013r., poz.465),
- art.28 S 4 iart.47 $ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity

Dz. U. z 2012r. poz. 7 49 z p62niqszymi zm ianam i),
na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionc+Leszcrynach uchwala, co nastgpuje:

s1
Zazqdza siq pob6r w drodze inkasa podatku od nieruchomoSci, podatku rolnego i podatku
le5nego od os6b frzycznych w miejscowo5ciach: Belk, Ksiq2enice, Palowice, Pzegqdza,
Stanowice, Szczejkowice, Czenrionka, Czuch6w, Dgbiefisko i Leszczyny.
Do nale2no5ci podatkowych objgtych lqcznym zobowiqzaniem pienigznym pzepisy ust. 1
stosuje sig odpowiednio.

Na inkasent6w podatku od nieruchomoSci,
nastgpujqce osoby:

Jolanta Szejka,
Marek Szczech,
Ewa Stzoda,
Teresa DyrbuS,
Stanislaw Breza.
Ryszard Bluszcz,
Adam Malik,
Malgozata Siwica,
Renata Buchcik - Suliga.

s2
podatku rolnego i podatku leSnego wyznacza sig

s3
Ustala sig wynagrodzenie z gtufu inkasa w wysokosci 5% kwoty zainkasowanej.

1 .

2.

s4
Z dniem wejScia w 2ycie niniejszej uchwaly, traci moc uchwala Nr XXX386/13 Rady Miejskiej
w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 26 marca 20.13 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchoniosci,
podatku rolnego i podatku leSnego (Dz. Uz. Woj. St. z2O1Jr., poz. 291g).



s5
wykonanie uchwaly powieza siq Burmistzowi Gminy i Miasta czenrionka-Leszczyny.

s6
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowymwojew6dztwa Slqskiego. eoot'ega on! pooaniu o" *i.o"rlscl mieszrafic6w w spos6b aryczajowo
ffYjetv.na terenie gminy.i miasta, tj w ga.zgcje lokalnej 'krii"r oraz taolicacn-oiro"."n w siedzibieUzgdu iw poszczeg6lnych solectwach idzielnicach. 
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