
 

 

UCHWAŁA NR XXI/151/2020 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 13 marca 2020 r. 

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) w związku 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.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  

o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.) oraz w związku 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 związku z art. 47 § 4a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Rada Miejska  

w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa: 

1) podatku rolnego od osób fizycznych; 

2) podatku od nieruchomości od osób fizycznych; 

3) podatku leśnego od osób fizycznych. 

§ 2. Na inkasentów w zakresie poboru podatków, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wyznacza się: 

1) sołtysów oraz osoby fizyczne na terenie swojego sołectwa wskazane poniżej: 

a) Aneta Schmiech  na terenie Sołectwa Boguszyce, 

b) Krystian Mróz  na terenie Sołectwa Chrząszczyce, 

c) Joachim Kabela  na terenie Sołectwa Chrzowice, 

d) Tadeusz Wieszala na terenie Sołectwa Folwark, 

e) Justyna Szmechta na terenie Sołectwa Górki, 

f) Alfred Kiełbasa  na terenie Sołectwa Jaśkowice, 

g) Daniel Honczia  na terenie Sołectwa Ligota Prószkowska, 

h) Damian Kaleta  na terenie Sołectwa Nowa Kuźnia, 

i) Krzysztof Lellek  na terenie Sołectwa Przysiecz, 

j) Andrzej Czerwiński na terenie Sołectwa Zimnice Małe, 

k) Henryk Gurbierz   na terenie Sołectwa Zimnice Wielkie, 

l) Zyglinda Wocka  na terenie Sołectwa Złotniki, 

m) Robert Janocha  na terenie Sołectwa Źlinice, 
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n) Jarosław Kupczak na terenie Miasta Prószków; 

2) osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Prószkowie wskazane poniżej: 

a) Sylwia Białończyk, 

b) Gabriela Grund, 

c) Emanuela Lelek, 

d) Małgorzata Piasecka, 

e) Gabriela Hudala, 

f) Natalia Piasecka, 

g) Aldona Wójcicka. 

§ 3.1. Inkasenci, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały, pobierają podatki, o których mowa  

w § 1 niniejszej uchwały na terenie całej Gminy Prószków. 

2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy 

Urzędu Miejskiego w ciągu trzech dni następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. 

§ 4. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia podatku przez podatników 

bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy. 

§ 5. Za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały, inkasentowi przysługuje 

wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6% od sumy zainkasowanych podatków stanowiących dochody budżetu 

Gminy Prószków. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 7. Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie i poszczególnych 

sołectwach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 8. Traci moc uchwała nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 

poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia  

za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 1401). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Prószkowie 

 

Lucjan Dzumla 
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