
Obwieszczenie
     Rady Miejskiej Kalisza

  z dnia 25 czerwca 2015 r.

w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  uchwały  Nr  XXI/335/2008  Rady  Miejskiej
Kalisza w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie
inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

1. Na  podstawie  art.  16  ust.  3  ustawy  z  dnia  20  lipca  2000  r.  o  ogłaszaniu  aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172,
Nr  117,  poz.  676  i  Nr  232,  poz.  1378)  ogłasza  się  w  załączniku  do  niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst uchwały 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 2008 r. Nr 83, poz. 1627), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr VII/75/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającą

uchwałę  w  sprawie  zarządzenia  poboru  opłaty  skarbowej  w  drodze  inkasa,
wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz.
Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 135, poz. 2172), 

2) uchwałą  Nr  XXXI/437/2013  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  7  lutego  2013  r.
zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  zarządzenia  poboru  opłaty  skarbowej  w  drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r.  poz. 3303),  

3) uchwałą Nr XLVI/627/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. Rady Miejskiej Kalisza z dnia
7 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r.  poz. 2832).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje:
1) § 1, § 2 i § 3 uchwały Nr VII/75/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 r.

zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zarządzenia  poboru  opłaty  skarbowej  w  drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 135, poz. 2172), które stanowią:
„§ 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.”

2) § 2 i § 3 uchwały Nr XXXI/437/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 r.
zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zarządzenia  poboru  opłaty  skarbowej  w  drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r.  poz. 3303), które stanowią:  
 „§ 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 stycznia
2013 r.”

3) § 2 i  § 3 uchwały Nr XLVI/627/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2832), które stanowią: 
 „§ 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.”

  

                                                                                                                        Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                                  /…/
                                                                                                                        Andrzej Plichta



Załącznik do Obwieszczenia 
Rady Miejskiej Kalisza         
z dnia 25 czerwca 2015 r.

                                      Uchwała  Nr XXI/335/2008

                                                Rady Miejskiej Kalisza

          z dnia 3 kwietnia 2008 roku

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów 

oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Działając na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 8, art.  40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz art. 8 ust. 2

ustawy  z  dnia  16  listopada  2006  r.  o opłacie  skarbowej  (Dz.  U.  Nr  225,  poz.  1635

z późn. zm.)2 uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej, stanowiącej dochód Miasta Kalisza, w drodze

inkasa.

2. Na inkasentów tej opłaty wyznacza się następujące podmioty:

a. 3 (skreślona),

b. Bank  Spółdzielczy  Ziemi  Kaliskiej  w  Koźminku  –  stanowisko  kasowe

w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5,

c. Spółdzielczy  Bank  Ludowy  w  Skalmierzycach  –  stanowisko  kasowe

w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kaliszu, ul. Wrocławska 12-14.

1 Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
2 Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, poz. 1863, Dz. U. z 2015 r poz. 222, poz. 277.
3 Przez § 1 uchwały Nr XLVI/627/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie  zarządzenia  poboru  opłaty  skarbowej  w  drodze  inkasa,  wyznaczenie  inkasentów  oraz  ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2832), która weszła w życie z dniem
13 maja 2014 r.  



§ 2.

1. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 3% pobranych kwot.

2. Środki wydatkowane na cel wskazany w ust. 1 pochodzą z budżetu Kalisza – Miasta

na prawach powiatu.

§ 3.

1. 4Inkasenci  odprowadzają  pobraną  opłatę  skarbową  w  dniu  następnym  po dniu,  w

którym podatnik dokonał płatności opłaty skarbowej, na rachunek bankowy Urzędu

Miejskiego w Kaliszu przeznaczony do gromadzenia wpływów z tego tytułu.

2. Rozliczanie  zainkasowanych  kwot  następuje  w  terminach  do  dnia  17  każdego

miesiąca (za okres od 1-15) i do dnia 2 następnego miesiąca (za okres od 16 do końca

miesiąca).

3. Wynagrodzenie za inkaso jest płatne do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu,

w którym dokonano rozliczenia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 5.

Traci  moc uchwała Nr VIII/142/2007 Rady Miejskiej  Kalisza z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów

oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                                      

4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXI/437/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 3303), która weszła
w życie z dniem 17 maja 2013 r.  

 


