UCHWAŁA NR XIII/100/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz.1515 z późn. zm.), art.6 ust.12, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z
2013 r. poz.1381 z późn. zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z
2013 r. poz.465 z późn. zm.), art.9, art.28 § 4, art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.) i art.6 l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2) podatku rolnego od osób fizycznych,
3) podatku leśnego od osób fizycznych,
4) opłaty targowej,
5) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania podatków i opłat określonych w § 1:
1) w sołectwie Pszczółki - Sołtys Elżbieta Lidia Nizińska,
2) w sołectwie Skowarcz - Sołtys Jan Guszkowski,
3) w sołectwie Kolnik - Sołtys Katarzyna Cieślewicz,
4) w sołectwie Rębielcz - Sołtys Radosław Rek,
5) w sołectwie Żelisławki - Sołtys Roman Czaja,
6) w sołectwie Ulkowy - Sołtys Maria Kotłowska,
7) w sołectwie Kleszczewko - Sołtys Magdalena Połtarzycka,
8) w sołectwie Ostrowite - Sołtys Patrycja Czapiewska,
2. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.
3. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków i opłat wraz z odsetkami, kosztami
egzekucyjnymi oraz opłatami prolongacyjnymi.
4. Poboru należności dokonuje się przez cały rok budżetowy z wykorzystaniem kwitariusza K -103.
Kwitariusze wydawane są przez Urząd Gminy i po wykorzystaniu podlegają rozliczeniu. Na koniec roku
budżetowego wszystkie kwitariusze będące w dyspozycji inkasentów są zwracane do Urzędu Gminy.
5. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 5 dni kalendarzowych wpłacić na rachunek bankowy
Urzędu Gminy. Za pierwszy dzień uznaje się datę pobrania należności. Jeżeli piąty dzień przypada na dzień wolny
od pracy, to pobranie należności inkasent zobowiązany jest wpłacić ostatniego dnia roboczego przed upływem
piątego dnia.
6. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczenia tych należności
przez podatników w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy.
§ 3. Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 6% od kwot pobranych i wpłaconych w terminie, o
którym mowa w § 2 ust. 6.
§ 4. Traci moc uchwała nr VI/34/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Pobór opłat i podatków lokalnych od osób fizycznych może odbywać się w drodze inkasa, gdzie organ
stanowiący określa jego zasady i wskazuje inkasentów. Zmiana uchwały spowodowana jest złożeniem przez Panią
Beatę Rota rezygnacji z funkcji sołtysa i inkasenta w sołectwie Różyny. Ponieważ uchwała stanowi prawo
miejscowe, został opracowany jej tekst jednolity.
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