
UCHWAŁA NR 285/XLIV/2018
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 26 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 
fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia 

terminów płatności dla inkasentów

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1785 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), 
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) oraz art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) Rada Gminy 
Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 105/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia 
inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów § 3 otrzymuje 
brzmienie:

„§ 3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 7% od sum zainkasowanych z tytułu podatków, 
o których mowa w § 1 i wynagrodzenie roczne w wysokości 1 200,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy
m.in. określa wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Na spotkaniu Wójta Gminy z sołtysami gminy Małkinia Górna zaproponowano, aby w bieżącym roku
wynagrodzenie prowizyjne sołtysów składało się z kwoty stanowiącej 7 % od sum zainkasowanych przez
sołtysów w formie podatków oraz kwoty 1 200,00 zł rocznie w miejsce dotychczas obowiązujących 7% od
zainkasowanych kwot oraz kwoty 900,00 zł rocznie.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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