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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXIX.297.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r., 
poz. 1827 z późn. zm.1) ) i art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2017 r., poz. 1875 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Białej:

1) PaniąDorotę Solińska;

2) Panią Leokadię Schneider;

3) Panią Reginę Przyklenk;

4) Panią Edytę Marzotko;

5) Panią Ingrid Puchala;

6) Panią Iwonę Frątczak - Urbaniec;

7) Grażynę Samitowską.

§ 3. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej w wysokości 5% zainkasowanych 
i wpłaconych kwot.

§ 4. Traci moc uchwała nr V/56/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso zmieniona uchwałą nr XI/130/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2007 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

1) Zm. z 2017 r. poz. 624, 1273, 1529, 1543 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 107.
2) Zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej Rada Gminy uprawniona jest do wyznaczenia inkasentów opłaty

skarbowej. W tut. Urzędzie uchwała taka obowiązywała, w treści nowej uchwały ulegają zmianie

pracownicy, którzy dokonywać będą poboru tej opłaty.

Sporządziła:

Klaudia kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Id: CC3C620D-FE84-4D2A-8B4E-97BA592073EE. Projekt Strona 1




