UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2022
RADY GMINY STOLNO
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 roku
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 1558, 2192 i 2290), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1994 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Stolno Nr XXIV/189/05 z dnia 22 października 2005 r. w sprawie
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso zmienioną uchwałą Nr XXIV/189/05 z dnia 22 października 2005 r. t.j Nr V/40/07
z dnia 29 marca 2007 r., Nr VI/45/11 z dnia 6 maja 2011 r., Nr XXIV/179/2013 z dnia 4 marca 2013 r., Nr
XXVI/210/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr IV/25/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr XV/116/2016 z dnia
29 kwietnia 2016 r., Nr XVI/122/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., Nr XXIV/181/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.,
Nr IV/39/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. oraz Nr XXIX/194/2021 z dnia 11 maja 2021 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stolno
Paweł Pudrzyński
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Uzasadnienie
Uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
a także
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych uchyla się w związku
z rezygnacją
z poboru podatków w drodze inkasa.
Postanowiono odstąpić od poboru podatków w formie inkasa w celu ujednolicenia sposobu płatności
podatków przez mieszkańców na rzecz Gminy. Za rezygnacją z poboru podatków
w drodze inkasa
przemawiają:
1.likwidacja punktu kasowego w Stolnie należącego do Banku Nicolaus w Toruniu;
2.utworzenie indywidualnych rachunków bankowych dla podatników;
3.możliwość internetowych przelewów na rachunek wskazany w decyzji;
4.możliwość regulowania wpłat kartą płatniczą w punkcie kasowym w Urzędzie Gminy

Stolno;

5.sprawniejsza ewidencja księgowa wobec braku konieczności stosowania kwitariuszy K103.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w niniejszej sprawie.
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