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Poz. 777
UCHWAŁA NR IV/39/2019
RADY GMINY BEJSCE
z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 6b. ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.) w związku z art. 9, art. 28
§ 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/35/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Pani Maria Kurek na terenie sołectwa Bejsce”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bejsce
Leszek Makuch

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Załącznik do Uchwały
Nr IV/39/2019 Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Szczegółowe zasady prowadzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przez inkasentów są
następujące :
1. Poboru podatków inkasent będzie dokonywał w formie gotówki w terminach określonych przepisami
ustawy o podatku rolnym, leśnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2.Inkasent zobowiązany jest do:
1) przyjmowania wpłat na kwitariuszach przychodowych sołectwa.
2) rozliczenia się z pobranej gotówki i kwitariuszy w Referacie Finansów na stanowisku księgowości
podatkowej w Urzędzie Gminy w Bejscach.
3. Zainkasowaną gotówkę inkasent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dniu
roboczym następującym po upływie ustawowych terminów płatności podatków.
4. W przypadku zwłoki inkasenta w dokonaniu wpłat, o których mowa w pkt 3 niniejszego załącznika
naliczane będą odsetki jak od zaległości podatkowych.
5. Inkasent zobowiązany jest do przekazania do księgowości podatkowej Urzędu Gminy w Bejscach
oryginałów kwitariuszy i oryginałów wykazu wpłat.
6. Kopie wykazów wpłat wraz z pokwitowaniem (dowodami wpłat) na wpłaconą gotówkę inkasent, winien
przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym był obowiązany do ich
inkasowania.
7. Inkasentowi nie wolno używać dla własnych celów pieniędzy z inkasa.
8. Z prowizji może być potrącona należność spowodowana zwłoką we wpłacie podatku przez inkasenta, o
której mowa w pkt 4 niniejszego załącznika.
9. Inkasent nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej uchwały innej osobie.
10. W przypadku kradzieży pieniędzy i dokumentów inkasent jest zobowiązany natychmiast powiadomić
Komendę Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej tel. 0-41 3502206 oraz Wójta Gminy tel. 0-41
3511010.

