UCHWAŁA NR VI/39/07
RADY GMINY PACANÓW 
z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego; podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 8 i 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z p zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity z 1993 r.- Dz.U. Nr 94, poz. 431 z p. zm.), art. 6, ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682), art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity z 2002 r. - Dz. U. Nr 9 poz. 84 z p. zm.) - Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:
§1.

Zarządza się pobór należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego; podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§2.

1. Inkasentami podatków, o których mowa w § 1, są sołtysi poszczególnych wsi z wyłączeniem sołtysa wsi Wójcza.
2. Inkasentem podatków we wsi Wójcza ustala się Panią Renatę Woźniak, zam. Wójcza.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% zainkasowanej kwoty.

§3.

Tracą moc Uchwały RG Pacanów Nr: V/34/03 z dnia 24 lutego 2003 r. oraz X/63/03 z dnia 21 sierpnia 2003 r. w powyższej sprawie.
§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od kwot zainkasowanych od I raty podatku w 2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki

