
UCHWAŁA NR VI/51/2019
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

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 t.j (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 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. Zarządza się na terenie Gminy Bejsce pobór w drodze inkasa następujących podatków: 

1) podatku rolnego od osób fizycznych, 

2) podatku leśnego od osób fizycznych, 

3) podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

§ 2. Inkaso podatków wskazanych w §1 powierza się inkasentom wskazanym w Załączniku numer 1 do 
uchwały. 

§ 3. Inkasenci, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków 
wraz z odsetkami od osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich 
działania. 

§ 4. Inkasenci o których mowa w § 2 niniejszej uchwały zobowiązani są wpłacić zainkasowana gotówkę w dniu 
roboczym następującym po upływie ustawowych terminów płatności podatków, o których mowa w § 1 niniejszej 
uchwały na rachunek bankowy Urzędu Gminy. 

§ 5. Osoby będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście. 

§ 6. 1. Za pobieranie podatków inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych 
i terminowo przekazanych do Urzędu wpłat. 

2.  Wynagrodzenie zostanie wypłacone inkasentom w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca po 
upływie terminu płatności podatków.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 

1) uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

2) uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru 
podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

3) uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru 
podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 9. 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
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Uzasadnienie
Zmiany w uchwale podyktowane są zmianą inkasentów uprawnionych do poboru podatków. 
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Załącznik  nr 1 do Uchwały  

Nr VI/51/2019 Rady Gminy Bejsce 

z dnia 16 kwietnia 2019r. 

 

 

Wykaz inkasentów  

upoważnionych do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach 

Gminy. 

 

 

Lp. Sołectwo Inkasent 

1. Bejsce Pani Maria Kurek 

2. Brończyce Pani Aneta Pietrzyk 

3. Czyżowice Pani Zofia Książkiewicz 

4. Dobiesławice Pani Krystyna Wicher 

5. Grodowice Pan Łukasz Górak 

6. Kaczkowice Pan Bogusław Sekunda 

7. Kijany Pan Kazimierz Rusiecki 

8. Królewice Pan Władysław Słupik 

9. Morawiany Pani Barbara Marzec 

10. Morawianki Pani Renata Partyka 

11. Piotrkowice Pani Mirosława Szywała 

12. Prokocice Pan Jan Sagan 

13. Sędziszowice Pani Renata Noga 

14. Stojanowice Pani Agnieszka Percik 

15. Uściszowice Pan Łukasz Zuwała 

16. Zbeltowice Pani Joanna Marzec 
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