Projekt
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za
inkaso
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 i 645 ze zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz.
730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz.
660 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr
95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.
654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) uchwala sie co nastepuje:
§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.
§ 2. Na
inkasentów
podatków,
o których
mowa
w § 1,
wyznacza
się
sołtysów
uprawnionych do pobierania wymienionych podatków z terenu swojego sołectwa i ustala się wynagrodzenie od
sumy zainkasowach kwot w następujących wysokościach:
1) sołectwo Borek - Sołtys Róża Raczek - 6,5%,
2) sołectwo Dąbrówka Górna - Sołtys Henryk Król - 4,5%,
3) sołectwo Gwoździce - Sołtys Krzysztof Czapluk - 5,5%,
4) sołectwo Kórnica - Sołtys Ewald Tomala - 4,5%,
5) sołectwo Nowy Dwór Prudnicki- Sołtys Brygida Styra - 4,5%,
6) sołectwo Pietna - Sołtys Łukasz Stokłosa - 5,5%,
7) sołectwo Rogów Opolski - Sołtys Dorota Koczula - 4,5%,
8) sołectwo Steblów - Sołtys Barbara Wieszołek - 4,5%,
9) sołectwo Ściborowice - Sołtys Teofil Knura - 4,5%,
10) sołectwo Żużela - Sołtys Urszula Gajda - 4,5%,
11) sołectwo Żywocice - Sołtys Szczepan Bryś - 4,5%.
§ 3. Umocowanie do poboru podatków, o których mowa w § 1 wygasa z chwilą zakończenia pełnienia funkcji
sołtysa.
§ 4. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników na
właściwy rachunek bankowy lub w kasie tut. Urzędu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/109/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, okreslenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Id: 772AE39E-ED9F-4DDC-9DFD-65BF63E921E3. Projekt

Strona 1

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym oraz 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002r. o podatku lesnym - Rada
Gminy może zarządzić pobór w/w podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i
okreslić wysokość wynagrodzeniaza inkaso.
Realizując dyspozycje zawarte w wymienionych ustawach Rada Miejska w Krapkowicach podejmuje uchwałę,
zgodnie z którą inkasentami podatków nadal pozostają sołtysi a ich stawki procentowe (od 6,5% do 4,5%) za
inkaso nie ulegają zmianie. Stawki uzależnione są od ilości podatników w poszczególnych sołectwach oraz
rozproszenia zabudowań mieszkalnych w poszczególnych wsiach.
Obowiązująca w tym względzie uchwała Nr XI/109/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19
grudnia 2007 roku w swoich ustaleniach się zdezaktualizowała na tle nowelizacji powołanych wyżej przepisów
w związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały regulującej zagadnienie zarządzania poboru podatków
gminy w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzeniaza inkaso stało się w
pełni uzasadnione.

Sporządziła:
Sonia Dannheisig-Hreczka
Naczelnik WydziałuPodatków i Opłat Lokalnych
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