
UCHWAŁA NR V/31/2019
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 4 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zmianami), 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, ze zmianami), art. 6 b ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892, ze zmianami) i art. 6 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821, ze zmianami) oraz art. 5 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1523, ze zmianami) - Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/140/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2012 r. 
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr 
IV/30/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. wprowadza się następującą zmianę - Załącznik 
Nr 1 do uchwały „Wykaz inkasentów z terenu gminy Baranów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów oraz na tablicach informacyjnych 
w sołectwach Gminy Baranów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 4 marca 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Stanisław Antoniewicz
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Załącznik do uchwały Nr V/31/2019

Rady Gminy Baranów

z dnia 4 marca 2019 r.

Wykaz inkasentów z terenu Gminy Baranów

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość

1. Stanisław Marian Kowalczyk Baranów

2. Józefa Wojda Czołna

3. Roman Wiszowaty Dębczyna

4. Łukasz Pasim Gródek

5. Teresa Krawczyk Huta

6. Stanisław Ziemka Karczunek

7. Janina Cieloch Klin

8. Krzysztof  Wawerek Kozioł

9. Jolanta Więsyk Łukawica

10. Ewa Madej Łukawka

11. Krzysztof Ogórek Łysa Góra

12. Teresa Zamojska Niwa

13. Bożena Karczmarz Nowomichowska

14. Tadeusz Zagulski Pogonów, Motoga

15. Małgorzata Miller Składów

16. Anna Gołąbek Śniadówka

17. Katarzyna Grzechnik Wola Czołnowska

18. Halina Kołodyńska Zagóźdź
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr XVI/140/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 Rada Gminy Baranów zarządziła pobór podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa. Jednocześnie ustaliła,
że na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw gminy Baranów. Ponieważ przepisy
wymagają, aby inkasenci zostali wskazani imiennie, taki wykaz zawarty został w załączniku do uchwały.
Wykaz ten był aktualizowany w 2015 r. w związku z wyborami nowych sołtysów.

Obecnie również wygasła kadencja sołtysów. W miesiącu lutym 2019 r. zostały przeprowadzone zebrania
wiejskie i w niektórych miejscowościach wyłoniono nowych sołtysów. Zachodzi zatem konieczność
szybkiego zaktualizowania załącznika z wykazem inkasentów, aby nowi sołtysi mogli podjąć czynności
w zakresie inkasa podatków (termin I raty pływa 15 marca).

Projekt uchwały zakłada moc obowiązującą uchwały od dnia 4 marca 2019 r. (czyli z dniem podjęcia) na
mocy art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, aby umożliwić
inkasentom przyjmowanie podatków, co będzie rozwiązaniem korzystnym dla podatników, ponieważ będą
mogli wpłacić podatek w swoim miejscu zamieszkania, bez konieczności udawania się do Urzędu Gminy, na
Pocztę, czy do banku.

Ponieważ jest to w kompetencjach Rady Gminy Wójt Gminy przekłada stosowny projekt uchwały.

Id: 0D7848A5-FB21-497D-83DC-3F33CFA9D41A. Podpisany Strona 1




