UCHWAŁA NR X/70/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz 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 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571 i 1696 ), w związku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U.
z 2019 r. poz. 1256 i 1309), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 i art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 888) , art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018 ) uchwala sie, co nastepuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania
pieniężnego w drodze inkasa.
§ 2. Określa się, że inkasentem podatków i opłat, o których mowa w § 1 uchwały na terenie danego sołectwa
jest sołtys tego sołectwa. Wykaz imienny sołtysów zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5% zainkasowanej kwoty podatków od osób
fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: rolnego, od nieruchomości
i leśnego, nie pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
§ 4. Ustala się, że inkasenci zobowiązani są do wpłat zainkasowanych podatków i opłat w terminie trzech dni
licząc od daty obowiązujących ( ustawowych) terminów płatności podatków i opłat, o których mowa w niniejszej
uchwale.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 6. Traci moc uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie poboru
podatków i opłat w drodze inkasa ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 listopada 2019 r. poz. 6210).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
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Załącznik do uchwały Nr X/70/19
Rady Gminy Boniewo
z dnia 6 grudnia 2019 r.
Wykaz inkasentów podatków pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie pobieranych w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego
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Sołectwo
Anielin
Arciszewo
Bierzyn
Boniewo
Grójec
Grójczyk
Jerzmanowo
Lubomin Leśny
Lubomin
Lubomin Rządowy
Łąki Markowe
Łąki Wielkie
Otmianowo
Osiecz Mały
Osiecz Wielki
Sarnowo
Sieroszewo
Sułkówek
Wólka Paruszewska
Żurawice
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Imię i nazwisko sołtysa
Stanisław Skrzesiński
Halina Śniegulska
Leszek Rosiński
Eugeniusz Kucharski
Bogumił Markiewicz
Ewa Kosińska
Józef Koralewski
Dariusz Kwiatkowski
Józef Pawlak
Wojciech Garlicki
Marcin Stawicki
Dorota Kwiatkowska
Krystyna Ułanowska
Heliodor Kubiak
Mirosław Piasecki
Henryk Pszczółkowski
Bogumił Witkowski
Karolina Mysior
Piotr Wietrzycki
Wojciech Nazdrowicz
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Uzasadnienie
Organy stanowiące jednostki samorzadu terytorialnego, na podstawie przepisów prawa określonych
w podstawie prawnej, mogą zarządzić pobór podatków wskazanych w § 1 niniejszej uchwały w drodze inkasa
oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż zarządzenie poboru podatków w formie inkasa i powołanie sołtysów
na inkasentów pozwala szybko i sprawnie zebrać podatki i opłaty stanowiące dochód Gminy Boniewo.
Wcześniej podjęta uchwała zawierała błędne zapisy.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadninone.
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