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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 19 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 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 (tekst jedn. Z 2001 r. 
Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 2 uchwały dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Starostwo Powiatowe w Krapkowicach na opłatę skarbową 
pobieraną w siedzibie Starostwa Powiatowego”. 

2. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Za pobraną opłatę skarbową inkasenci wymienieni w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują wynagrodzenie za inkaso 
w formie prowizji w wysokości 5 % od zainkasowanych kwot, natomiast inkasent wymieniony w ustępie 3 – 
3 % od zainkasowanych kwot. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.”,

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC 

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło pismo od Starosty Krapkowickiego w sprawie wyznaczenia Starostwa 
powiatowego w Krapkowicach jako inkasenta opłaty skarbowej. Na terenie Starostwa Powiatowego inkasentem 
jest Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, jednak placówka Banku czynna jest tylko do godziny 1500, natomiast 
Starostwo obsługuje klientów do godziny 1800,  stąd pobór opłat skarbowych odbywa się bez należnej dla 
Starostwa prowizji. 

Sporządził:  Skarbnik Miasta - Ryszard Patej 
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