UCHWAŁA NR IX/80/2019
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku
w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm) i art. 15 ust. 1 art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz.745). Rada
Gminy Wilczyce uchwala co następuje:
§ 1. § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
1. Określa się Monikę Nowak jako inkasenta opłaty targowej.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Trznadel
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/80/2019 r. Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t Dz.U.z
2019 r. poz.506 z póź. Zm) i art. 15 ust. 1 art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach
i opłatach lokalnych (j.t Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca
2018 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 r. (M.P. z 2018 r.
poz.745) dokonuje się zmiany uchwały ze względu na zmianę inkasenta opłaty targowej.
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