UCHWAŁA NR VII/45/2019
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego a także
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.),art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.), art 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity Dz. U.z 2018 r.poz. 800 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w zw.
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych
a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno wg
imiennego wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników na
właściwy rachunek bankowy.
§ 4. Uchwala się termin płatności dla inkasentów podatków wymienionych w § 1 do czwartego dnia
następującego po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna
nastąpić.
§ 5. Za inkaso podatków wymienionych w § 1 inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 3% od
zebranej sumy podatków.
§ 6. Wynagrodzenie wypłacane będzie raz na kwartał w ciągu miesiąca następującego po terminie płatności
poszczególnych rat podatków.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Traci moc uchwała NR VII/43/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia
poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego a także w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego od os. fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. poz. 2153)
§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 7 dni
Wielkopolskiego.

po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki
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Załącznik do Uchwały Nr VII/45/2019
z dnia 06 marca 2019 r.
Wykaz inkasentów
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nazwisko i imię
Budzyńska Czesława
Majewski Ryszard
Nowak Marek
Leśny Eugeniusz
Nawrocka Wioletta
Tubacki Lech
Andrzejewska Paulina
Pałczyńska Sylwia
Nitkowski Sławomir
Paluch Edmund
Kujawa Sławomir
Janiak Joanna
Sobański Piotr
Janka Grzegorz
Butrymowicz Kamila
Sikorski Edward
Łuczak Elżbieta
Sekulska Magdalena
Budzyńska Iwona
Święciochowska Justyna
Łykowski Grzegorz
Solarek Roman
Kubasiak Krzysztof
Dziel Bolesław
Klat Grzegorz
Bartkowiak Magdalena
Świtała Melania
Słomczewski Marek
Bułakowski Kazimierz
Rezgui Agata
Siekierska Ewa
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miejscowość
Braciszewo
Dalki
Dębówiec
Ganina
Goślinowo
Jankowo Dolne
Kalina
Krzyszczewo
Lubochnia
Lulkowo
Mnichowo
Modliszewo
Modliszewko
Mączniki
Napoleonowo
Obora
Obórka
Osiniec
Piekary
Pyszczyn
Pyszczynek
Skiereszewo
Strzyżewo Kościelne
Strzyżewo Paczkowe
Strzyżewo Smykowe
Szczytniki Duchowne
Wełnica
Wierzbiczany
Wola Skorzęcka
Zdziechowa
Łabiszynek
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Uzasadnienie
Na tle powołanych w podstawie prawnej niniejszej uchwały ustaw o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy może zarządzić pobór w/w podatków w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.
Zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.,Wójt Gminy Gniezno zwołał zebranie wiejskie i zebranie
Osiedla Łabiszynek, położonych na terenie Gminy Gniezno w celu dokonania wyboru sołtysów, rad sołeckich,
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Łabiszynek oraz Zarządu Osiedla Łabiszynek.
Zgodnie z harmonogramem zebrania wiejskie przeprowadzone zostały od 04 lutego 2019 r. do 28 lutego
2019 r. włącznie. W tym czasie odbyło się 31 takich zebrań, podczas których zostało wybranych 30 sołtysów
i rad sołeckich, a także 1 przewodniczący rady osiedla oraz zarząd osiedla.
Przedmiotowa uchwała stanowi podstawę zmian personalnych inkasentów, albowiem osobowo zmienili się
sołtysi, którzy jednocześnie pełnią funkcję inkasenta.
Termin płatności pierwszej raty podatku rolnego, leśnego i pozostałych podatków i opłat lokalnych przypada
na dzień 15 marca 2019 r.
Z uwagi na powyższe niezbędnym jest aby uchwała ta weszła w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
W dotychczasowej praktyce działania jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Gniezno, sołtysi i
przewodniczący rady osiedla pełnili funkcję inkasentów podatków lokalnych. Okoliczność, iż w związku z
wyborami sołtysów, w trakcie zebrań wiejskich osoby pełniące te funkcje zmieniły się, zaistniała potrzeba
dokonania aktualizacji osób pełniących funkcję inkasentów, będących jednocześnie sołtysami i
przewodniczącym rady osiedla.
W tej sytuacji skrócenie terminu wejścia w życie przedmiotowej uchwały będzie bez wątpienia chroniło
interes indywidualnego obywatela, który uniknie utrudnień spowodowanych rozdzieleniem tych funkcji już
podczas poboru I raty podatków przypadającej na dzień 15 marca 2019 r. Pozostawienie poboru podatków
dotychczasowym osobom, niepełniącym już funkcji sołtysów będzie prowadziło do dezorientacji mieszkańców
Gminy oraz wątpliwości co do osób uprawnionych do poboru podatków.
W celu uniknięcia powyższych negatywnych konsekwencji, spowodowanych zakończeniem okresu
wyborczego sołtysów i rad sołeckich w dniu 28 lutego 2019 r. oraz z uwagi na zbliżający się termin poboru
I raty podatków przypadający na dzień 15 marca 2019 r., w interesie obywateli jest utrzymanie
dotychczasowego modelu poboru podatków na terenie Gminy Gniezno przez inkasentów, którymi są aktualnie
urzędujący sołtysi.
Takie rozwiązanie legislacyjne stanowi realizację wartości konstytucyjnej tj. zasady zaufania obywateli do
państwa, która to zasada jest nadrzędną w stosunku do wartości chronionej obowiązkiem zachowania
odpowiedniego vacatio legis. Skrócenie okresu wejścia w życie przedmiotowej uchwały, umożliwi nowym
sołtysom pobór podatków według dotychczas obowiązujących zasad, nastąpi
w tym przypadku
z poszanowaniem praw obywateli.
Z tego też względu dobro i interes obywatela oraz ochrona obywatela przed pogorszeniem jego sytuacji,
uzasadniają zastosowanie na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) 7 - dniowego
terminu wejścia w życie uchwały po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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