
UCHWAŁA NR XVII/122/12
RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze 
inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6b i 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania 
pieniężnego od osób fizycznych: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego. 

§ 2. Inkasentami poboru łącznego zobowiązania pieniężnego są sołtysi w poszczególnych sołectwach. 

§ 3. Za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego inkasenci otrzymają wynagrodzenie prowizyjne w średniej 
wysokości 7,0% naliczane po inkasie każdej raty podatku lecz nie mniej niż 75, 00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć 
złotych) za każdą zainkasowaną ratę, przy czym w poszczególnych sołectwach przedstawia się to następująco: 

1. Borek – 6,8% 

2. Boguszówka – 7,1% 

3. Gniewoszów – 7,5% 

4. Kociołek – 7,8% 

5. Marianów – 7,3% 

6. Markowola – Kolnia – 7,3% 

7. Markowola – 6,7% 

8. Mieścisko – 7,0% 

9. Oleksów – 6,8% 

10. Regów Stary – 6,9% 

11. Sarnów – 6,9% 

12. Sławczyn – 6,9% 

13. Wysokie Koło – 7,3% 

14. Wólka Bachańska – 7,0% 

15. Zalesie – 6,8% 

16. Zdunków – 6,9% 

17. Zwola – 7,0% 

W/w procent jest wyliczany ze średniej całej gminy, jest zróżnicowany ze względu na wielkość wsi/ilość 
gospodarstw, przypis roczny danej wsi, warunki terenowe pracy sołtysów, dyscyplinę płatniczą, wysokość kwot 
przypadających do pobrania z danego sołectwa. 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 
zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz 
osobę fizyczną nie będącą sołtysem i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Halina Banaś
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