
UCHWAŁA NR XLII/327/2014
RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów i inkasenta za pobór łącznego zobowiązania 
pieniężnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz.594 z późn. zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.465) oraz art. 9, art. 28 § 4  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
Podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz.749 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

u c h w a l a : 

§ 1. Pobór łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego dokonany będzie w drodze inkasa przez sołtysów na terenie danego sołectwa i inkasenta na terenie wsi 
Cisowa. 

§ 2. Inkasentem we wsi: 

- Cisowa ustala się Panią Katarzyna Dachowska. 

§ 3. Wynagrodzenie dla sołtysów i inkasenta za inkaso wypłacane będzie kwartalnie w wysokości: 

- 400 zł stałego wynagrodzenia, 

- 10% od zainkasowanej kwoty. 

 Terminem płatności dla inkasentów jest dzień trzeci następujący po dniu, w którym zgodnie 
z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 14 kwietnia 2011 r. 
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów i inkasenta za pobór łącznego zobowiązania 
pieniężnego. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy

Jan Pająk
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