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UCHWAŁA NR XXIV/241/2017
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od
osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz
wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1892) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1821) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 201 ze zm.)
Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób
fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów wyznacza się następujące osoby:
1) Pan Stanisław Motyka - Sołtys Ciśca,
2) Pan Antoni Figura - Sołtys Cięciny,
3) Pani Mirosława Biegun - Sołtys Żabnicy,
4) Pani Maria Kocoń - Sołtys Węgierskiej Górki.
§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso z tytułu poboru podatków wymienionych w § 1 w następujących
wysokościach:
1) Pan Stanisław Motyka – 7,5% pobranych kwot,
2) Pan Antoni Figura - 7,5% pobranych kwot,
3) Pani Mirosława Biegun - 7,5% pobranych kwot,
4) Pani Maria Kocoń - 6,5% pobranych kwot.
§ 4. Pobrane kwoty podatków określonych w § 1 inkasent wpłaca na rachunek budżetu gminy nie później
niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa
podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.
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§ 6. Traci moc uchwała nr XXV/239/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych
i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
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