
 

UCHWAŁA NR VI/43/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 
z dnia 5 marca 2019 r. 

 

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących 

dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. 2018. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018 poz. 1445, poz. 1588, poz. 
1669, poz. 1693, poz. 1722, poz. 2073, M. P.2018. poz. 745, poz. 1018), art. 6b ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.2017. poz. 1892; Dz. U.2018. poz. 1588, poz. 
1669),  art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.2017. 
poz. 1821; zm.: Dz. U.2018. poz. 1588, poz. 1669) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2491 
oraz z 2018 r. poz. 650, poz. 723, poz. 771, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 
1540, poz. 1544, poz. 1629, poz. 1693, poz. 2126, poz. 2193, poz. 2244 i poz. 2354, M. P. z 
2018 r. poz. 779 i poz. 780) 

Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje : 

§  1.  1.  Zarządza się pobór w drodze inkasa, następujących podatków od osób fizycznych: 

1) podatku od nieruchomości, 

2) podatku rolnego, 

3) podatku leśnego. 

2.  Przepisy ust.1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym 
zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym. 

§  2.   Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 ust. 1 wyznacza się sołtysów: 

1)  Kamilę Fabiś na terenie sołectwa Bucharzewo, 

2) Tadeusza Basińskiego na terenie sołectwa Chalin, 

3)  Donatę Mizgajską na terenie sołectwa Chorzępowo, 

4)  Darię Kownacką na terenie sołectwa Góra, 

5)  Ewę Kolan na terenie sołectwa Grobia, 

6)  Zbigniewa Wylegałę na terenie sołectwa Izdebno, 

7)  Tadeusza Milczyńskiego na terenie sołectwa Jabłonowo, 

8)  Ilonę Kurowską na terenie sołectwa Kaczlin, 

9)  Eugeniusza Środeckiego na terenie sołectwa Kłosowice, 

10)  Artura Conerta na terenie sołectwa Lutom, 

11) Mariusza Żygalskiego na terenie sołectwa Lutomek, 

12)  Stefanię Biegańską na terenie sołectwa Ławica, 

13)  Karolinę Mądrawską na terenie sołectwa Marianowo, 



14) Mieczysława Szostaka na terenie sołectwa Przemyśl, 

15) Ilonę Sudoł na terenie sołectwa Tuchola. 

§  3.  1.  Określa się wynagrodzenie z tytułu inkasa składające się z następujących 
elementów: 

1) kwartalne wynagrodzenie ryczałtowe uzależnione od ilości mieszkańców danego sołectwa 
zgodnie z załącznikiem nr 1; 

2) wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2.  Inkasent zobowiązany jest rozliczyć się z pobranych przez niego podatków najpóźniej do 
czwartego dnia roboczego następującego po upływie terminu zapłaty raty podatku. 
§  4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków. 
§  5.  Tracą moc: 
1) uchwała Nr II/16/2013 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie 
zarządzenia poboru w drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, 
wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,  
2) uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 10 marca 2015 roku 
zmieniająca uchwałę nr II/16/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w 
drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów 
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,  
3) uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 marca 2015 roku 
zmieniająca uchwałę nr II/16/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w 
drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów 
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,  
4) uchwała Nr XXXII/222/2017 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 kwietnia 2017 roku 
zmieniająca uchwałę nr II/16/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w 
drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów 
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
5) uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 lutego 2018 roku 
zmieniająca uchwałę nr II/16/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w 
drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów 
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
6) uchwała Nr XLVII/326/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 maja 2018 roku 
zmieniająca uchwałę nr II/16/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w 
drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów 
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§  6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

                                                               Przewodniczący  
         Rady Miejskiej 

 
 

                                                                   Przemysław Góźdź 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                     Załącznik nr  1  
                                                                                             do uchwały nr VI/43/2019  

                                                                                       z dnia 05 marca 2019r. 

 

Wysokość kwartalnego wynagrodzenia ryczałtowego inkasentów w gminie Sieraków 

 

Ilość mieszkańców w sołectwie Kwota ryczałtu 

do 100 375,00 zł 

101 - 200 525,00 zł 

201 - 300 675,00 zł 

301 - 400 825,00 zł 

powyżej 400 975,00 zł 

 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        

                                                                                                      Załącznik nr  2 
                                                                                            do uchwały nr VI/43/2019  

                                                                                       z dnia 05 marca 2019r. 
 

Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso podatków stanowiących dochód 

gminy Sieraków 

 

Lp. Sołectwo Prowizja % 

1 Bucharzewo 5 

2 Chalin 5 

3 Chorzępowo 5 

4 Góra 5 

5 Grobia 5 

6 Izdebno 5 

7 Jabłonowo 5 

8 Kaczlin 5 

9 Kłosowice 5 

10 Lutom 5 

11 Lutomek 5 

12 Ławica 5 

13 Marianowo 5 

14 Przemyśl 5 

15 Tuchola 5 

 


