
Uchwała Nr VII/75/2011

       Rady Miejskiej Kalisza

                                         z dnia 31 marca 2011 roku

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zarządzenia  poboru  opłaty  skarbowej  w  drodze  inkasa, 

wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 8 i art.  40 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591 z późn.  zm.)  oraz  art.  8  ust.  2  ustawy z dnia 

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/335/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie 

zarządzenia  poboru  opłaty  skarbowej  w drodze  inkasa,  wyznaczenie  inkasentów oraz  ustalenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2008r. Nr 83, poz. 1627) wprowadza 

się następujące zmiany:

§ 1 ust. 2 lit. a. otrzymuje brzmienie:

„Wielkopolski  Bank  Spółdzielczy  w  Poznaniu  –  stanowisko  kasowe  w  Oddziale 

Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Kaliszu, ul. Śródmiejska 15”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

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

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 lutego 2011 r.  



Uzasadnienie

do uchwały Nr  VII/75/2011 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia z dnia 31 marca 2011 roku
     

zmieniającej  uchwałę  w sprawie   zarządzenia  poboru opłaty  skarbowej  w drodze  inkasa, 

wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W uchwale Nr XXI/335/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie  zarządzenia poboru 

opłaty  skarbowej  w  drodze  inkasa,  wyznaczenie  inkasentów  oraz  ustalenia  wysokości 

wynagrodzenia  za  inkaso,  proponuje  się  dokonanie  zmian  spowodowanych  likwidacją  Punktu 

Kasowego  Wielkopolskiego  Banku  Spółdzielczego  w  Łubowie  zlokalizowanego  w  Drugim 

Urzędzie Skarbowym w Kaliszu. Pobór tej opłaty dokonywany będzie na stanowisku kasowym w 

Oddziale Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 15. 

 Ponadto, nastąpiła zmiana siedziby Banku, która obecnie mieści się w Poznaniu. 

 


					       Rady Miejskiej Kalisza

