
UCHWAŁA NR XXVIII/225/17
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 31 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 783 z późn. zm.) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje :

§ 1. 

1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

2. Opłatę skarbową pobiera się zgodnie z właściwością miejscową określoną w ustawie z dnia 16 listopada 
2006 r.  o opłacie skarbowej, w wysokości określonej w załączniku do tej ustawy.

§ 2. 

1. Na inkasenta opłaty skarbowej wyznacza się:

1) Pracownika na stanowisku ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Będzinie - Pani Anetta Tomala-Gajec;

2) Pracownika na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Będzinie- Pani 
Katarzyna Kubicka.

2. Z inkasentami określonymi w pkt. 1 i 2 zostanie zawarta odpowiednia umowa na prowadzenie inkasa.

§ 3. 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej w wysokości 3 %  zainkasowanych kwot.

§ 4. 

Pobór inkasa odbywać się będzie na podstawie ostemplowanego i ponumerowanego kwitariusza 
przychodowego wydanego przez Urząd Gminy w Będzinie dla inkasenta. Wydanie kwitariusza winno być 
odnotowane w książce druków ścisłego zarachowania.

§ 5. 

Należności pobrane za inkaso opłaty skarbowej, Inkasent wyznaczony zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały jest 
zobowiązany odprowadzić na rachunek bankowy, co najmniej dwa razy w miesiącu, za okres 01 do 15 dnia 
każdego miesiąca oraz za okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 6. 

Inkasent jest zobowiązany do należytego przechowywania druków ścisłego zarachowania.

§ 7. 

Inkasent ponosi materialną odpowiedzialność za wydane druki ścisłego zarachowania i za zainkasowaną opłatę 
skarbową do czasu rozliczenia się w Urzędzie.

§ 8. 

Za zwłokę w odprowadzeniu opłaty skarbowej do banku, inkasentowi naliczane będą odsetki jak przy 
zobowiązaniach podatkowych.
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§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 

Traci moc uchwała Rady Gminy Będzino nr XXXV/245/13 z dnia 07 listopad 2013 r. w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso.

§ 11. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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