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UCHWAŁA NR XLIII/434/2014 

RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 24 września 2014 r. 

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm), art.8 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.1282 ze zm.) oraz art. 9 , art. 28 § 4 art. 31 i art.. 

47 § 4a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 

poz. 749 ze zm.) 

Rada Miasta  Sandomierza 

uchwala co następuje: 

§ 1.  

Zarządza się pobór  opłaty skarbowej w drodze inkasa. 

§ 2.  

Wyznacza się  następujących inkasentów opłaty  skarbowej: 

1. Panią Halinę Sroczyńską  - pracownik Urzędu  Miejskiego w Sandomierzu 

2. Panią Izabelę  Rycombel  - pracownik Urzędu  Miejskiego w Sandomierzu 

3. Pana Mariusza Kopeć - pracownik Urzędu  Miejskiego w Sandomierzu 

§ 3.  

Inkasent jest zobowiązany do wpłacania  pobranych kwot opłaty skarbowej na rachunek Gminy 

Miejskiej  Sandomierz w następnym  dniu roboczym po dniu ich pobrania. 

§ 4.  

Ustala się wynagrodzenie  za inkaso w wysokości  100,00 zł brutto miesięcznie  płatne w terminie 

płatności  wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

§ 5.  

Zarządzenie poboru opłaty  skarbowej w drodze inkasa nie wyklucza  uiszczania należności  

bezpośrednio na rachunek Gminy  Miejskiej Sandomierz. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały  powierza  się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 7.  

Traci moc uchwała  Nr XIX/164/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 marca 2008 r. 
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§ 8.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Świętokrzyskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

  

 

 Przewodniczący Rady 

Miasta 

 

 

Marceli Czerwiński 
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Uzasadnienie  

Zgonie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2012 r. poz.1282 ze zm.) Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze 

inkasa, wyznaczyć inkasentów  oraz określić wysokość wynagrodzenia  za inkaso. 

Powołanie inkasentów w/w uchwałą ma na celu ułatwienie interesantom składającym wnioski 

w sprawach podlegających opłacie skarbowej uiszczania jej w miejscu składania wniosku. 


