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W załączeniu przekazuję pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach projekt uchwały z 
dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 
terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich 
wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice.

Uzasadnienie: stosownie do art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (j.t. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy może w drodze uchwały określić 
inkasentów do poboru opłaty targowej. Do obecnie obowiązującej uchwały wprowadza się 
zmianę w zakresie zamiany osoby inkasenta: z Pani Elżbiety Kowalczyk na Panią Gabrielę 
Mandola. Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian.



Projekt

z dnia 13 lutego 2015 r. 
Zatwierdzony przez......

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dn ia .....................2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty

targowej na terenie Gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 18ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz.594, 645,1318; z 2014 r. poz.379, 1072) w związku z art.19 pkt 1 lit.a pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2014 r. poz.849) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa (j.t. z 2012 r. poz.749, 848, 1101, 1342, 1529; z 2013 r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149, 
1289, 1313; z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1215, 1328, 1174, 1644) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/238/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 
ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2009 r. Nr 24, poz. 404; zmiana Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r; poz. 1722) w §3 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:

„2. Inkasentami opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice są: Pani Krystyna Zielińska, Pani 
Małgorzata Kowalczyk i Pani Gabriela Mandola”.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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