Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

Poz. 1997

— 11506 —

1997
UCHWA£A Nr 174/09 RADY GMINY W£ADYS£AWÓW
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, lenego i od nieruchomoci oraz okrelenia inkasentów
i wysokoci ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 68 poz. 449), art. 6 ust.
12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z
pón. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 136, poz. 969
z pón. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002
r. o podatku lenym (tekst jednolity Dz.U. Nr 200 poz. 1682),
Rada Gminy W³adys³awów uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Pobór podatku rolnego, lenego i od nieruchomoci na terenie gminy W³adys³awów odbywa³ siê bêdzie w
drodze inkasa.

3. Poboru podatków, o których mowa w ust. 1 dokonuj¹
inkasenci, którzy otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w
wysokoci 15% faktycznie zainkasowanej kwoty i 150,00 z³
kwartalnie w formie rycza³towej.
§2. Wyp³ata wynagrodzenia, o którym mowa w §1, dokonywana bêdzie raz na kwarta³, do 20-go nastêpnego miesi¹ca
po up³ywie terminu p³atnoci raty podatków o których mowa
w §1 ust. 1.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr 21/02 z dnia 23
grudnia 2002 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków
i op³at.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Inkasentami okrela siê so³tysów poszczególnych wsi
so³eckich gminy W³adys³awów wg za³¹cznika nr 1.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(-) Krystyna Michalak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 174/09
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
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