
UCHWAŁA NR X/162/2019 

RADY MIASTA KALISZA 
z dnia 30 maja 2019 r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały 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 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2019r., poz. 506 t.j.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. 2018, poz. 1044 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 § 1. Uchyla się uchwałę 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.  

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

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

 

           Przewodniczący 
       Rady Miasta Kalisza 

         /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR X/162/2019 

RADY MIASTA KALISZA Z DNIA 30 maja 2019 r.  

 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 
 
 Uchwałą 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, wyznaczono inkasentów opłaty skarbowej. 
 
 Rada Miejska Kalisza wskazała  trzech inkasentów tej opłaty. Obecnie funkcję inkasenta 
pełnił tylko Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach – stanowisko kasowe w Pierwszym 
Urzędzie Skarbowym w Kaliszu ul. Wrocławska 12-14. Pismem z dnia 24 kwietnia 2019r.  
Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach poinformował, że z dniem 31 maja 2019r. likwiduje 
Punkt Kasowy znajdujący się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kaliszu i nie będzie pobierał 
opłaty skarbowej. 
 
 W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
                 Prezydent  
                       Miasta Kalisza 
                      /.../ 

Krystian Kinastowski 


