
 

 

UCHWAŁA NR 34/V/2019 

RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia  

za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 

30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 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 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) 

Rada Gminy Włodowice 

 uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Włodowice pobór w drodze inkasa od osób fizycznych: 

1) podatku od nieruchomości, 

2) podatku rolnego, 

3) podatku leśnego. 

§ 2. Do poboru podatków wymienionych w §1 z poszczególnych sołectw Gminy Włodowice wyznacza się 

inkasentów: 

Lp. Sołectwo Nazwisko i imię 

1 Parkoszowice Kwiatkowska Maria  

2 Morsko Derdoń – Wicepolska Dagmara 

3 Skałka – Kopaniny Kazanecki Wojciech 

4 Hucisko Mus Stanisław 

5 Rudniki Pleban Ilona 

6 Rzędkowice Powązka Włodzimierz 

7 Zdów Piekarczyk Zbigniew  

8 Góra Włodowska – kolonia   Opałka Piotr 

9 Góra Włodowska - wieś Grabowska Malwina 

§ 3. Dla inkasentów ustala się termin wpłaty zainkasowanych kwot podatków do siódmego dnia 

następującego po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna 

nastąpić. 

§ 4. Ustala się wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranych podatków w wysokości 10% od kwoty 

zainkasowanej w danym kwartale. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 253/XXIX/2018 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 czerwca 2018 r.               

w sprawie ustalania poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

za inkaso. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Ibek 
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