UCHWAŁA NR XXIII/130/2020
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), w związku z art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.333 z późn.zm.),w zw. z art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn.zm.), w zw.
z 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 z późn.zm.) oraz w związku z art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn.zm. ) Rada Gminy Słupia uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Słupia pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów w odniesieniu do poszczególnych sołectw wyznacza się:
1. Sołectwo Jasieniec - Jolanta Krupa
2. Sołectwo Nowa Wieś - Anna Wypych
3. Sołectwo Obiechów - Paweł Strzelec
4. Sołectwo Rawka - Sławomir Szewczyk
5. Sołectwo Raszków - Tomasz Kamiński
6. Sołectwo Rożnica - Lucjan Ciosek
7. Sołectwo Sieńsko - Marian Rola
8. Sołectwo Słupia - Krystyna Zasuń
9. Sołectwo Sprowa - Marzena Kubat
10. Sołectwo Stary Węgrzynów – Jadwiga Płoszaj
11. Sołectwo Nowy Węgrzynów – Ewa Dziób
12. Sołectwo Wielkopole - Anna Górska
13. Sołectwo Wywła – Grażyna Skowera
§ 3. Pobrany podatek inkasenci powinni wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu
Gminy w terminie 10 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata
podatku powinna nastąpić.
§ 4. Za pobór podatków określonych w §1 inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7 % od
sumy zainkasowanych i terminowo wpłaconych podatków.
§ 5. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za pobrany podatek i niewpłacony w terminie na
rachunek Urzędu Gminy Słupia.
§ 6. Wypłata wynagrodzenia za inkaso następuje w terminie 30 dni licząc od dnia rozliczenia się
inkasentów z pobranych podatków.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Słupia
z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze
inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Elżbieta Kornalska
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podyktowana jest zmianą inkasenta w sołectwie Nowy
Węgrzynów – nowym inkasentem została Pani Ewa Dziób.
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