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Poz. 3977
UCHWAŁA NR LII/430/2018
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH
z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z poźn. zm.) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.), Rada Miejska w Proszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasenta opłaty skarbowej określonej w § 1 wyznacza się: Panią Teresę Nowak zamieszkałą
Proszowice, ul. 3-go Maja73 kasjerkę Starostwa Powiatowego w Proszowicach.
§ 3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa się na 5% pobranej i wpłaconej kwoty.
§ 4. Inkasent zobowiązany jest do wpłaty pełnej pobranej kwoty opłaty skarbowej bezpośrednio na
rachunek bankowy Gminy i Miasta Proszowice w dniu następnym, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy
w najbliższym dniu roboczym. Opłata skarbowa pobierana będzie na kwitariuszach przychodowych K-103
wydanych przez Urząd Gminy i Miasta Proszowice. Rozliczenia ww. kwitariuszy będą odbywać się w terminie
3 dni po zakończeniu danego kwitariusza.
§ 5. Wynagrodzenie inkasentów wypłacane będzie w terminie do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca
kalendarzowego na podstawie zestawień zbiorczych sporządzonych przez inkasenta.
§ 6. Do spraw nie uregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 800 późn. zmianami) dotyczące praw
i obowiązków inkasentów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr VII/35/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. Rady Miejskiej w Proszowicach
w sprawie: inkasa opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
(Dz.Urz.Woj.Małop.z 20011.333.2773)
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach
mgr Krzysztof Wojtusik

