Uchwała Nr XVI/91/2004
Rady Gminy w Skąpem
z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431 z późn.zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1682)
u c h w a l a się, co następuje:
§1
1. Zarządza się pobór podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w
drodze inkasa.
2. Inkasentami należności podatkowych na terenie gminy ustala się sołtysów poszczególnych
sołectw.
§2
Za pobór należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego sołtysi
poszczególnych sołectw otrzymywać będą wynagrodzenie w następujących wysokościach,
liczone od zainkasowanych należności:
Sołectwo Błonie - 12%
Osiedle Cibórz - 8%
Sołectwo Darnawa - 12%
Sołectwo Kalinowo - 12%
Sołectwo Łąkie - 12%
Sołectwo Międzylesie - 12%
Sołectwo Niekarzyn - 8%
Sołectwo Niesulice - 12%
Sołectwo Ołobok - 8%
Sołectwo Pałck - 8%
Sołectwo Podła Góra - 12%
Sołectwo Radoszyn - 8%
Sołectwo Rokitnica - 8%
Sołectwo Skąpe - 8%
Sołectwo Węgrzynice - 12%
Sołectwo Zawisze - 8%
§3
Traci moc uchwała Nr XXXIII/268 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 sierpnia 1997r. i Uchwała
Nr VI/41/2003 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 marca 2003r.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.
§5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy Skąpe.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Olczak

UZASADNIENIE
Zróżnicowanie stawek prowizji jest spowodowane znacznymi różnicami w liczbie
mieszkańców w poszczególnych sołectwach Gminy Skąpe. Liczba mieszkańców części wsi
wynosi od 80 - 199, natomiast części 300-900. Aby zrównoważyć uzyskane dochody, w
miejscowościach do 200 mieszkańców stawka wyniesie 12%, natomiast powyżej 200 - 8%

