UCHWAŁA NR XXIV/213/2012
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 października 2012 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 jedn. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), art. 9, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się: Reginę Lukas, Angelikę Pyzik-Kapszewicz, Joannę
Siebert, Sabinę Jabłońską-Janus, Marzannę Monetę, Martę Modrzewską.
3. Poboru opłaty skarbowej dokonuje się na blankiecie z kwitariusza przychodowego.
4. Wyznacza się terminy płatności dla inkasentów opłaty pobranej za okres:
1) od 1 do 10 danego miesiąca w terminie do 15 danego miesiąca,
2) od 11 do 20 danego miesiąca w terminie do 25 danego miesiąca,
3) od 21 do końca danego miesiąca w terminie do 5 następnego miesiąca.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 3.
Tracą moc:
1. Uchwała Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów.
2. Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej opłaty skarbowej.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/213/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 października 2012 r.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2006
r. Nr 255, poz. 1635 ze zm.), rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. Mając
na uwadze powyższy przepis oraz w związku ze zmianami osób odpowiedzialnych za pobór opłaty
skarbowej dokonuje się zmiany inkasentów oraz wyznacza dla nich terminy płatności.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
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