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Uchwala Nr XXVII/172/2005 Rady Gminy w Wiślicy 
z dnia 27 kwietnia 2005 r 

w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa określenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r . z późniejszymi zmianami), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wiślicy uchwala, co następuje: 
§ 1. Zarządza się na terenie gminy Wiślica pobór w drodze inkasa od osób fizycznych należności pieniężnych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego. 
§2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów: 

l. Brzezie 
2.	Chotel Czerwony 
3.	Gluzy 
4.	Gorysławice 
5.	Górki 
6.	Hołudza 
7.	Jurków 
8.	Kobylniki 
9. Koniecmosty 
10.	Kuchary 
11.	Łatanice 
12.	Ostrów 
13.	Sielec 
14.	Skotniki Dolne 
15.	Skotniki Górne 
16.	Skorocice 
17.	Szczerbaków 
18.	Szczytniki 
19.	Wawrowice 
20.	Wiś lica 
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§3. Inkasenci zobowiązani są do pobierania podatków, o których mowa w §1, dokonywania wpłat na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Wiślicy w terminie siedmiu dni roboczych po terminie płatności raty. 
§4. Wynagrodzenie za inkaso podatków ustala się w wysokości 8% od zainkasowanych kwot przez inkasenta, płatne w terminie 15 dni od dokonania rozliczenia końcowego wpłaty każdej raty podatku. 
§5. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane i nie wpłacone na rachunek Urzędu Gminy podatki. 
§6. Inkasenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o materialnej odpowiedzialności za zebrane inkaso podatków. 
§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica. 
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
§9. Traci moc uchwała Nr XVI/I 13/2000 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych. 


