UCHWAŁA NR IIl/8i20l0
Rady Gminy w StarymTargu
z dnia30 grudnia2010r..

sottysomza
W sprawiezasad otrzymywaniai wysokościdiet przysługującym
udziatw pracachRady Gminy w StarymTargu oraz zarządzaniapoboru
podatkow:rolnego,od nieruchomości,
od posiadaniapsow w drodzeinkasaoraz
za inkaso.
inkasentai wysokościwyrragrodzenia
określania

Na podstawie art.37b ust. 1 ustawy zdnia 8 marca l990r. o samorządzie
grninnym( Jednolitytekstf00IDz. U. Nr 142, poz. 1591ze zrn. ) oraz $ 37 ust.
2 StatutuGrniny w StarymTargu i na podstawieart.6 ust. l4 pkt. 3 ustawy z dnia
lokalnych(Jednolitytekstz2002r.Dz.
|2 styczniaI99l r. o podatkachi opłatach
U. Nr 9, poz.84 ze zm.) oraz atlr.6b ustawyz dnia 15 listopada1984 r. o
podatkurolnym ( JednolitytekstDz.rJ. z 1993r. Nr 94 poz. 431 ze zn.).
Rada Gminy w Starym Targu uchwalaco następuje:
$l
Sottysi Gminy Stary Targ otrzymujądietęzaudziałw następujących
posiedzeniach,na które otrzymali zaproszenie:
1. SesjiRady Gminy.
2. StałejKomisji
3. DorażnejKomisji powołanegoptzez Radę Gminy do spraw o charakterze
spraw.
doraznytnlub zbadanieokreślonych

$2
pracach
o ktorychmowa w $ 1 przysługuje
Ustala się,zesołtysomzaudz\ałw
d i eta w formi e zry czattowanegowynagrodzenia rni esi ęcznego wyn oszącego
|70 zł słownie: sto siedemdziesiatzłotych.

$3
1, Zarządzasię pobór podatkówod osob fizycznychw drodzeinkasa.
2. Inkasopodatkówpowierzasię sołtysonr.
3.Ustalasię następujące
stawki procentowewynagrodzeniainkasentowsottysow
zav'ryjątkiemsołtysówSołectwNowy Targ i Szropy będącychradnymidla
poszczegolnychsołectww Gminie StaryTarg:
Sołectwo
I . Bukowo
2. DąbrowkaMa|borska
3 Jordanki
4. Jurkowice
5. Kalwa
ó. Kątki
7. Łoza
8. Ramoty
9. Stary Targ
10.SzropyNiziny
11.Tropy
l2.Tulice

-2,1 0
- 2,1oń
-3,30
- 2,5 oń
- 1 , 8o ń
- 2,1oń
- l,go
- 3,4 oń
-1,90
- 2.7 oń
- 2,2 oń
-2,7 oń

$4
l . Wynagrodzenieza inkaso,o ktoryln mowa w $ 3 naleiy rozliczac rvytącznie

od wpłatinkasowanychprzęZposzczegolnych
inkasentówi wpłacanych
przez podatnikowdo ich rąk.
bezpośrednio
jako inkasentornbędąwypłacarre
Kwoty przysługujące
sołtysom,
w kasie
Urzędu Gminy w StarymTargu w tenninie30 dni od dnia rozliczaniasię z
zainkasowanychdo rąk sołtysazobowiązańpodatkowych.
9)

Traci moc uchwałaY l5612007Rady Gminy w Starym Targu z dnia 29 nlarca
2007r.w sprawiezasadotrzymywaniaiwysokościdiet przysługującym
sołtysonr
za udziałw pracachRady Gminy Stary targ oraz zarządzaniapoboru podatkow:
rolnego,od nieruchomości,
leśnego,
od posiadaniapsow w drodzeinkasaoraz
określenia
inkasentai wysokościwynagrodzeniaza inkaso.
$6
Wykonanieuchwałypowierzasię Wojtowi Gminy w StaryrnTargu.

$7
Uchwaławchodzi w zycie z dniernpodjęcia,Zmoeąobowiązującąod 1 stycznia
2011r.
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