
Temat: odpowiedź na wniosek 1/2022

Od: UG Strawczyn - Wydatki <wydatki@strawczyn.pl>

Data: 18-01-2022 09:59:26

Do: wnioski@rio.org.pl

W odpowiedzi na wniosek  1/2022 o udostępnienie informacji publicznej 

W Gminie Strawczyn występuje pobór podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa.

Ad. 1. 

Zasady wynagradzania inkasentów w związku z poborem podatków w drodze inkasa 

zawarte są w Uchwale Nr V/55/2019  Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  od 

osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1008 z dnia 27 lutego 

2019 r.) oraz Uchwale Nr VI/62/2019  Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  od osób fizycznych w drodze 

inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. 

Woj. Świętokrzyskiego poz. 1624 z dnia 4 kwietnia 2019 r.). 

Ustalono wynagrodzenie za inkaso w wysokości  9 % od sumy zainkasowanych i 

terminowo przekazanych na rachunek Urzędu Gminy podatków.

Zasady wynagradzania inkasentów w związku z poborem opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa zawarte są w Uchwale Nr V/56/2019  Rady Gminy w 

Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 

i określenia wysokości wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1009 z dnia 27 

lutego 2019 r.) oraz w Uchwale Nr VI/63/2019  Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 

r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2019 z dnia 26 lutego  2019 r. w sprawie zarządzenia 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1625 z 

dnia 4 kwietnia 2019 r.).

Ustalono wynagrodzenie za inkaso w wysokości  8 % od sumy kwot zainkasowanych  i 

terminowo przekazanych na rachunek Urzędu Gminy.

Ad. 2.

Kwota podatków pobranych w drodze inkasa w 2021 r. wyniosła – 432 883,28 zł. Wypłacono 

wynagrodzenie w kwocie: 38 960,00 zł.

Ad. 3.
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Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranej w drodze inkasa w 2021 r. 

wyniosła – 896 207,20 zł. Wypłacono wynagrodzenie w kwocie: 71 698,00 zł.

Ad. 4.

Inkasentami są sołtysi
L.P. SOŁTYS 

SOŁECTWA
Wynagrodzenie za 
inkaso - podatki

Wynagrodzenie za 
inkaso - opłata za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi

1. CHEŁMCE 3126,00 4800,00
2. HUCISKO radna 1106,00 3765,00
3. KORCZYN 2668,00 9992,00
4. KUŹNIAKI radna 526,00 4345,00
5. MAŁOGOSKIE 446,00 1469,00
6. NIEDŹWIEDŹ 1740,00 4060,00
7. PROMNIK radny 4249,00 7947,00
8. RUDA 

STRAWCZYŃSKA
radny 8314,00 7562,00

9. OBLĘGÓR 4264,00 6770,00
10. OBLĘGOREK 479,00 589,00
11. STRAWCZYN 8744,00 14670,00
12. STRAWCZYNEK 3298,00 5729,00

Ad.5.
Nie

-- 
Z poważaniem,
mgr Kinga Tkaczyk
Podinspektor ds. Księgowości 
Budżetowej (Wydatki) 
tel. 41 3038002 (wew. 42)
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