
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/159/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2016  r. 

poz. 446 i poz. 1579) w zw. art.  6  ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991  r. o  podatkach i  opłatach lokalnych 

(Dz.  U. z 2016  r. poz. 716 i poz. 1579), art. 6b ustawy z  dnia 15  listopada 1984 r. o podatku rolnym  

(Dz.  U. z  2016  r. poz. 617 i poz. 1579) oraz  art.  6  ust. 8  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (Dz.  U. z  2016  r. poz. 374 i poz. 1579) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Kisielicach postanawia zarządzić pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości, 

podatku leśnego i opłat lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa. 

§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w §1, są sołtysi na 

terenie swojego sołectwa, tj.: 

a) Pani Orłowska Sylwia – sołtys sołectwa Biskupiczki – na terenie sołectwa Biskupiczki, 

b) Pani Wijata Lidia - sołtys sołectwa Butowo – na terenie sołectwa Butowo, 

c) Pani Kłodowska Aneta - sołtys sołectwa Goryń – na terenie sołectwa Goryń, 

d) Pan Szałapski Piotr - sołtys sołectwa Jędrychowo – na terenie sołectwa Jędrychowo, 

e) Pani Kruk Agnieszka - sołtys sołectwa Klimy – na terenie sołectwa Klimy, 

f) Pani Paczkowska Marlena - sołtys sołectwa Kantowo – na terenie sołectwa Kantowo, 

g) Pani Zaborowska Beata - na terenie sołectwa Krzywka, 

h) Pan Bartyzel Sławomir - sołtys sołectwa Limża – na terenie sołectwa Limża, 

i) Pani Ostrowska Anna – sołtys sołectwa Łęgowo - na terenie sołectwa Łęgowo, 

j) Pani Pokorska Maria - sołtys sołectwa Łodygowo – na terenie sołectwa Łodygowo, 

k) Pani Wasilewska Iwona - sołtys sołectwa Ogrodzieniec – na terenie sołectwa Ogrodzieniec, 

l) Pani Deka Barbara - sołtys sołectwa Pławty Wielkie – na terenie sołectwa Pławty Wielkie, 

m) Pani Załęcka Katarzyna - sołtys sołectwa Sobiewola – na terenie sołectwa Sobiewola, 

n) Pani Duda Alicja - sołtys sołectwaTrupel– na terenie sołectwa Trupel, 

o) Pani Grodecka Halina- sołtys sołectwa Wola – na terenie sołectwa Wola, 

p) Pani Gniadek Halina - przewodnicząca Zarządu Osiedla „Przyszłość” w Kisielicach – na terenie miasta 

Kisielice. 
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§ 3. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za czynności inkasentów, płatne w miesięcznych równych ratach, 

uzależnione od liczby podatników w danym sołectwie, w następujących wysokościach: 

1) Biskupiczki - 280 zł 

2) Butowo - 300 zł 

3) Goryń - 350 zł 

4) Jędrychowo - 380 zł 

5) Klimy - 330 zł 

6) Kantowo - 220 zł  

7) Krzywka - 300 zł 

8) Limża - 250 zł 

9) Łęgowo - 380 zł 

10) Łodygowo - 300 zł 

11) Ogrodzieniec - 270 zł 

12) Pławty Wielkie - 220 zł 

13) Sobiewola - 220 zł 

14) Trupel - 380 zł 

15) Wola - 250 zł. 

16) Miasto Kisielice - 120 zł 

§ 4. Wynagrodzenie prowizyjne za czynności inkasentów wypłacane będzie inkasentom miesięcznie, co do 

zasady ostatniego dnia miesiąca, nie później jednak niż do dnia 5 –go następnego miesiąca. 

§ 5. Ustala się następujące zasady poboru inkasa przez sołtysów oraz terminy rozliczania się przez nich 

z zainkasowanych i wpłacanych do kasy Urzędu Miejskiego kwot należności podatkowych, a mianowicie: 

1) pobór podatków, co do których zarządzono, że są pobierane w drodze inkasa, jest dokonywany przez 

danego sołtysa, który działa samodzielnie w tym zakresie, 

2) podatki pobierane w drodze inkasa przez sołtysów, podatnicy mogą również wpłacić w kasie Urzędu 

Miejskiego w Kisielicach oraz bezpośrednio na konto tego Urzędu, o czym przy dokonywaniu swych 

czynności podatkowych inkasent winien pouczyć danego podatnika, 

3) inkasent za każdą pobraną kwotę zobowiązania podatkowego wydaje stosowne pokwitowanie według 

wzoru ustalonego w przepisach o rachunkowości, 

4) pobrane kwoty inkasent przekazuje na rachunek budżetu gminy niezwłocznie po upływie płatności danej 

raty zobowiązania podatkowego, to jest nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych następujących po 

terminie płatności danej raty podatku, 

5) od nie przekazanych w terminie, o których mowa w pkt 4) kwot pobranego podatku od inkasenta będą 

pobierane odsetki za zwłokę według zasad przewidzianych przepisami Ordynacji Podatkowej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie 

zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2015 r. poz. 1381) oraz Uchwała Nr XXIII/147/2016 

Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 

zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  

(Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2016 r. poz. 4464). 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy czym polega ona również ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie 

obwieszczeń w miejscach publicznych, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach 

mgr Janusz S. Więcek 
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