
UCHWAŁA Nr XI/91/15

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia
2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego
i od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r., poz. 379,
poz.  1072)  w związku z art.  6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  o podatku  rolnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1381, z 2014r., poz. 40 ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014r.,  poz. 849, Dz. U. z
2015r., poz. 528),   art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 465) –

RADA GMINY MASŁÓW uchwala co następuje:

§ 1.

W § 2 Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z  dnia  02 grudnia 2004r.  w
sprawie  wynagrodzenia  inkasentów  z  tytułu  poboru  podatków:  rolnego,  leśnego  i  od
nieruchomości,  zmienionej Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku, wprowadza
się  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso  od  sumy  zainkasowanych  podatków  w
sołectwach: Domaszowice, Dolina Marczakowa i Masłów Pierwszy, które wynosić będzie:

 - Domaszowice                 7,4%
 - Dolina Marczakowa       8,0%
 - Masłów Pierwszy           7,5% 

§ 2.

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna



Uzasadnienie do uchwały Nr XI/91/15 Rady Gminy Masłów
z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr

XXVIII/241/2004  z  dnia  2  grudnia  2004r.  w  sprawie  wynagrodzenia
inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Rada Gminy Masłów podejmując uchwałę na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 6b ustawy z
dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku
leśnym, w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/241/2004 Rady Gminy Masłów z dnia 02
grudnia  2004r.  dotyczącej  wynagrodzenia  inkasentów z  tytułu  poboru  podatków:  rolnego,
leśnego i od nieruchomości, uwzględniła potrzebę zwiększenia wysokości stawek prowizji od
zainkasowanych kwot podatku w sołectwach: Domaszowice, Dolina Marczakowa i Masłów
Pierwszy. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna
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