
Uchwała Nr XXI/116/2004 z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i

leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i

wysokości wynagrodzenia za inkaso

uchylona przez uchwałę Nr X/65/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.

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 ze zmianami), art. 6 ust. 12

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z

2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o

podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) i art. 6 ust. 8

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.

1682 ze zmianami) - Rada Gminy, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami

Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala,

co następuje:

§1

Zarządza się na terenie gminy Żyrzyn pobór podatków od nieruchomości,

rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§2

1.Na inkasentów wyznacza się sołtysów z terenu poszczególnych sołectw.

2.W przypadku sołectw Parafianka i Osiny, gdzie sołtysi są radnymi rady gminy,

inkasentami, o których mowa w ust. 1 będą:

1)w Parafiance - Pan Henryk Wolski - członek Rady Sołeckiej w Parafiance,

2)w Osinach - Pani Wiesława Trybuła - członek Rady Sołeckiej w Osinach.

§3

Określa się wynagrodzenie inkasentów w poszczególnych sołectwach gminy

Żyrzyn w następującej wysokości procentowej zainkasowanych należności

podatkowych:

1) Bałtów - 9,80%,

2) Borysów - 9,90%,

3) Cezaryn - 10,90%,

4) Jaworów - 10,30%,



5) Kośmin - 9,90%,

6) Kotliny - 9,90%,

7) Osiny - 9,70%,

8) Parafianka - 10,00%,

9) Skrudki - 10,20%,

10)Strzyżowice - 10,10%,

11)Wilczanka - 10,00%,

12)Wola Osińska - 9,80%,

13)Zagrody - 9,90%,

14)Żerdź - 9,90%,

15)Żyrzyn - 9,70%.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§6

Traci moc uchwała Nr XXXVI/186/2001 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 sierpnia

2001 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku

od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia

inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


