
UCHWAŁA NR XXII/193/2013
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. 
z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym 
/Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm./, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku 
o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki 
uchwala: 

§ 1. 

Zarządza pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze 
inkasa poprzez sołtysów poszczególnych sołectw. W przypadku niemożliwości wykonywania funkcji 
inkasenta przez sołtysa pobór przeprowadza Urząd Gminy w Rudnikach. 

§ 2. 

Ustala zasady i kryteria - określone w załączniku do niniejszej uchwały - na podstawie których oblicza się 
wynagrodzenie sołtysa składające się z części stałej i części zmiennej. 

§ 3. 

Uchyla uchwałę Nr XXVII/200/01 Rady Gminy Rudniki z dnia 16 października 2001 roku w sprawie poboru 
podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 15 maja 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Edward Gładysz
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/193/2013

Rady Gminy Rudniki

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zasady, kryteria i wysokość naliczania wynagrodzenia sołtysów 

1. Część stała wynagrodzenia zależna od liczby domostw znajdujących się w danym sołectwie. 

 
Liczba domostw kwota wynagrodzenia m-czna 
do 70 szt. 100 zł 
powyżej 70 do 180 szt 150 zł 
powyżej 180 szt. 200 zł 

Liczbę domostw - dla celów wypłaty - ustala się każdorazowo raz w roku według ich stanu na dzień 
1 stycznia danego roku podatkowego. 

W przypadku braku pełnienia funkcji sołtysa przez cały miesiąc należne wynagrodzenie oblicza się 
proporcją wyliczoną ze stosunku dni pełnienia funkcji do liczby dni w danym miesiącu. 

2. Część zmienna wynagrodzenia zależna od wielkości zebranych podatków w danym sołectwie 

 
Suma podatków należnych za dany rok podatkowy (bez zaległości) Stawka prowizji od inkasa 
do 80 000 zł. 9 % 
powyżej 80 000 do 200 000 zł 7 % 
powyżej 200 000 zł 5 % 

Stawkę prowizji - do stosowania w danym roku dla danego sołectwa - ustala się raz na początku roku 
podatkowego w oparciu o kwotę łączną naliczonych podatków w nakazach płatniczych. 

Tak ustaloną stawką prowizji ustala się należne wynagrodzenie sołtysa liczone od faktycznej kwoty 
zebranych podatków 
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