
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2015, poz. 783) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/229/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia, zmienionej uchwałami Nr XXII/277/13 z dnia 9 września 2013 r. i Nr XXV/324/14 
z dnia 27 marca 2014 r., w § 1, w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Romana Horodeckiego, Annę Brycką oraz Dorotę Sobottę-Kędzior - w punkcie poboru opłaty 
skarbowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Namysłowie;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny

Id: 521735B2-D31F-4338-B528-27A0C44CE70F. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Proponuje się zmianę uchwały Nr XIX/229/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia
24 stycznia 2013 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia, zmienionej uchwałami Nr XXII/277/13 z dnia 9 września 2013 r.
i Nr XXV/324/14 z dnia 27 marca 2014 r., polegającą na dopisaniu Pani Doroty Sobotty-Kędzior.

Pani Dorota Sobotta-Kędzior jest II zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Namysłowie
i została wykreślona z uchwały z powodu urlopu macierzyńskiego.

W sytuacji nieobecności kierownika i I zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Namysłowie
czas załatwienia petenta znacząco się wydłuża, ponieważ nie ma możliwości wpłaty opłaty skarbowej na
miejscu. Petenci zmuszeni są do wpłaty opłaty skarbowej np. w placówkach bankowych lub na poczcie.

Mając powyższe na uwadze zmiana uchwały jest zasadna.

Projektodawca: Burmistrz
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