UCHWAŁA NR 67/XIII/2015
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 28 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 613.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 58/IX/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej na terenie gminy
Małkinia Górna i sposobu jej poboru, wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. otrzymuje brzmienie:
”1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentem do poboru opłaty targowej wyznacza się:
1) na targowisku gminnym – Gminną Spółdzielnię „SCH” w Małkini Górnej;
2) w obrębie całej gminy, poza pkt 1) – następujące osoby:
a) Grażyna Laska zam. Małkinia Górna ul. Ostrowska 27
b) Mariusz Rytel Andrianik zam. Prostyń 31.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso:
1) dla inkasenta o którym mowa w ust. 2 pkt 1) - w wysokości 55 % pobranej opłaty targowej;
2) dla inkasenta o którym mowa w ust. 2 pkt 2) - w wysokości 25 % pobranej opłaty targowej.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 10-go każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni do kasy Urzędu Gminy Małkinia Górna”.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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