
UCHWAŁA NR LVIII/414/14
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 24 października 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 (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz.  
594, zm.: Dz. U. z 2013r.  poz. 645, poz.1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 
16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2012r. poz. 1282, zm: Dz. U. z 2012r. poz. 1512, poz. 1448,  
Dz. U. z 2013r. poz. 21, poz. 455, poz. 1650, Dz. U. z 2014r. poz. 1101), oraz art.9, art.28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, Dz. U. z 2012 r. poz.  848, poz. 
1101 zm: Dz. U. z 2013r. poz. 35, poz.1027, poz.1036, poz. 1145, poz.1149, poz. 1313, poz. 1289, Dz. U. z 2014r. 
poz.183, poz. 567, poz.915, poz.1215, )Rada Miejska  Brzegu uchwala co następuje : 

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

§ 2. Wyznacza się następujących inkasentów opłaty skarbowej w punkcie poboru opłaty skarbowej w Urzędzie 
Skarbowym w Brzegu: 

1) Magdalenę Szwarczewską, 

2) Wiolettę Stręg-Gruszka, 

3) Annę Dyminczuk, 

4) Alicję Oliwa, 

5) Danutę Szwed, 

6) Malwinę Czmielewską, 

7) Alicję Szot.

§ 3. Inkasent opłaty skarbowej jest zobowiązany do wpłacania pobranych kwot opłaty skarbowej na konto 
Urzędu Miasta w Brzegu lub w kasie w terminach: 

1) do 20 dnia miesiąca za okres 1-15 dnia miesiąca, 

2) do 5 dnia następnego miesiąca za okres od 16 dnia do końca miesiąca, z wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie 
rozliczenie winno nastąpić do dnia 31 grudnia.

§ 4. Inkasent w celu rozliczenia oraz udokumentowania przez podatników pobranej  opłaty skarbowej otrzyma 
druki ścisłego zarachowania. Rozliczanie druków  następować będzie do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc 
poprzedni, z wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie rozliczenie w/w druków winno być do dnia 31 grudnia. 

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % pobranych i wpłaconych kwot opłaty skarbowej, 
płatne w terminie  do 15 dnia następnego miesiąca. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzegu. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr LXI/670/10 Rady Miejskiej  Brzegu z dnia 3 września 2010 r. w sprawie: poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu

Bartłomiej Tyczyński
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