
Zarządzenie Nr  673/2019
Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 3 grudnia 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do oceny i  weryfikacji  dokumentów
składanych  przez  przedsiębiorców  ubiegających  się  o  zwolnienie  od  podatku  od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

Na podstawie § 65 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kaliszu stanowiącego załącznik
do zarządzenia  Nr 793/2018 Prezydenta Miasta  Kalisza  z  dnia  14 grudnia 2018 r.   w sprawie
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta ( z późn zm.), w związku z  uchwałą  Nr
XLVI/629/2014  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  23  kwietnia  2014  r.  w  sprawie  zwolnienia  od
podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub
nowo nabytych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2834) i uchwałą Nr
XLVI/630/2014  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  23  kwietnia  2014  r.  w  sprawie  zwolnienia  od
podatku od nieruchomości budynków lub ich części,  w których utworzono nowe miejsca pracy
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2835)  zarządza się, co następuje: 

§ 1.

W § 1 zarządzenia Nr 400/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie
powołania  zespołu  do  oceny  i  weryfikacji  dokumentów  składanych  przez  przedsiębiorców
ubiegających  się  o  zwolnienie  od  podatku  od  nieruchomości  w  ramach  pomocy  de  minimis
pkt. 2-4 otrzymują brzmienie: 

„§ 1.  pkt 2 Ewelina Dudek – p.o. Kierownika Referatu Wymiaru Podatków i Opłat Wydziału  
Finansowego;

        pkt 3 Sylwia Marszał – Główny Specjalista ds. ulg w podatkach i opłatach w Referacie  
Wymiaru Podatków i Opłat Wydziału Finansowego; 
pkt 4 Iwona Łuszcz – Główny Specjalista ds. wymiaru podatków w Referacie Wymiaru  
Podatków i Opłat Wydziału Finansowego.”. 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowego. 

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza


