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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze
inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia
za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r.
poz. 506), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.
z 2017r. poz. 1892 z późn. zm.) , art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j.Dz.U.
z 2017r. poz. 1821 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (t.j.
Dz.U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala co następuje:
§ 1.
Zarządza na terenie Gminy Praszka pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od
osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2.
Inkasentami w zakresie podatków określonych w § 1 na terenie sołectw wyznacza się sołtysów sołectw
Gminy Praszka:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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15
16

Sołectwo
Brzeziny
Gana
Kowale
Przedmość
Strojec
Wierzbie
Rosochy
Sołtysy
Szyszków
Prosna
Rozterk
Skotnica
Wygiełdów
Aleksandrów
Kuźniczka
Lachowskie

Imię i nazwisko inkasenta
Arleta Boczkowska
vakat
Elżbieta Chyż
Donata Pawełczyk
Włodzimierz Stochniałek
Grzegorz Jabłoński
Iwona Zagrodnik
Daria Materac
Tadeusz Patyk
Damian Sobieralski
Henryk Grzebiela
Leszek Grygiel
Barbara Widera
Mariusz Szmigiel
Ryszard Borkowski
Bogusław Wydmuch

§ 3.
Określa wynagrodzenie inkasentów za zainkasowanie i przekazanie podatków przysługuje wynagrodzenie
procentowe w wysokości 7,0% kwoty pobranego podatku.
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§ 4.
Pobrane kwoty podatków, o których mowa w § 1, inkasent jest zobowiązany wpłacić w kasie Urzędu
Miejskiego w Praszce lub na właściwy rachunek bankowy w ciągu dwóch dni kalendarzowych licząc od
następnego dnia w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. Jeżeli
termin rozliczenia się przez inkasentów przypada w dniu wolnym od pracy, rozliczenia należy dokonać
w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
§ 5.
Traci moc uchwała:
1. Nr 329/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych,
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
zmieniona uchwałą Nr 67/IX/2015 Rady Miejskiej
w Praszce z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych,
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Bogusław Łazik
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