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UCHWAŁA NR XXXIV/234/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art.6. ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006r Nr 136, poz.969 z późn. zm.) art.6 ust.8 z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Łączna pobór podatków:
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.

od

§ 2. Na inkasentów opłaty o której mowa w § 1 wyznacza się dla obszarów sołectw następujące osoby:
Czerwona Górka
Gózd
Jęgrzna
Kamionki
Klonów
Łączna
Osełków
Podłazie
Podzagnańszcze
Występa
Zagórze
Zalezianka
Zaskale

- Teresa Czerwińska, zam. Czerwona Górka
- Halina Starz, zam. Gózd
- Jan Wiśniewski, zam. Jęgrzna
- Joanna Flasińska, zam. Kamionki
- Alicja Sucheńska, zam. Klonów
- Bogdan Pająk, zam. Łączna
- Małgorzata Wawrzeńczyk, zam. Stawik
- Sławomir Litwiński, zam. Podłazie
- Edmund Wykrota, zam. Podzagnańszcze
- Grzegorz Bracha, zam. Występa
- Andrzej Piec, zam. Zagórze
- Czesław Borowiec, zam. Zalezianka
- Ewa Kotwica, zam. Zaskale

§ 3. Wpłata podatków przez inkasentów może nastąpić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na
rachunek bankowy Urzędu Gminy w terminie do 5 dni po upływie terminu płatności każdej raty
§ 4. W przypadku nie rozliczenia się w w/w terminach inkasenci pokrywają koszty upomnienia oraz
odsetek naliczonych z tytułu nie rozliczenia się w wyznaczonym terminie.
§ 5. 1. Ustala się prowizję za inkaso opłaty w wysokości 13% zainkasowanych należności podatkowych
2. Prowizja określona w ust. 1 wypłacana będzie w terminie 14 dni od daty rozliczenia się inkasentów
w Urzędzie Gminy z poboru opłaty.
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§ 6. Traci moc uchwała Nr 42/IX/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 grudnia 2007r.w sprawie poboru
w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego wyznaczenia inkasentów i określenia
wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Starz

