
                                                    UCHWAŁA NR V/56/07                  

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 11 kwietnia 2007 roku 

 
 

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 2006r. o opłacie skarbowej 

(Dz.U. Nr 225, poz. 1635) oraz art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) Rada Miejska w 

Białej uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.   

 

§ 2 

 

Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się pracowników Urzędu Miejskiego w Białej: 

1) Panią Teresę Chawarską  

2) Panią Edytę Marzotko   

3) Panią Leokadia Schneider  

4) Panią Teresę Lubaszka 

 
§ 3 

 

1. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej w wysokości 5 % 

zainkasowanych i wpłaconych kwot. 

2. Wypłata wynagrodzenia dla inkasentów następować będzie w terminie 14 dni po 

zakończeniu kwartału. Podstawą naliczenia wynagrodzenia będą wpłacone kwoty 

opłaty skarbowej  pobrane w drodze inkasa do dnia zakończenia kwartału. 

3. Wyznacza się dla inkasentów, o których mowa w § 2 następujące terminy płatności 

pobranej opłaty skarbowej na rachunek bankowy Gminy Biała bądź do kasy Urzędu: 

1) w terminie do 20 dnia każdego miesiąca – opłatę skarbową pobraną do 15 

dnia tego miesiąca, 

2) w terminie do 5 dnia każdego miesiąca – opłatę skarbową pobraną od 16 do 

ostatniego dnia poprzedniego miesiąca, 

3) w miesiącu grudniu pobraną opłatę skarbową za ten miesiąc należy wpłacić 

do 20 grudnia i w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. 

4. Inkaso opłaty skarbowej odbywać się będzie w kwitariuszach przychodowych 

stanowiących druki ścisłego zarachowania, pobieranych przez inkasentów w Kasie 

Urzędu Miejskiego w Białej. Na każdą przyjętą wpłatę inkasent wydaje wpłacającemu 

pokwitowanie z kwitariusza. 

5. Rozliczenie z pobranych kwot opłaty skarbowej winno następować za okresy i w 

terminach, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały. Inkasent dokonuje wpłat zbiorczo 



przelewem na rachunek Gminy Biała bądź do kasy Urzędu oraz zobowiązany jest 

dostarczyć imienne dowody wpłat z kwitariusza przychodowego.  

6. Rozliczenie z pobranych kwitariuszy winno następować w Referacie Finansowym  

Urzędu Miejskiego w Białej po wykorzystaniu wszystkich dowodów wpłat, a także na 

koniec każdego roku budżetowego, pomimo nie wykorzystania wszystkich dowodów 

wpłat. 

7. Inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie 

pobranej gotówki  i kwitariuszy. 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

                                                                                   

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Joachim Kosz 


