Uchwała Nr XIV/77/2004 z dnia 2 lutego 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XIII/71/2003
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty
targowej, jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 litera "a" oraz pkt 2 i
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9. poz. 84 ze zmianami), pkt 5 litera "a" obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804) oraz art. 2
ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.
718 ze zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
W §3 uchwały Nr XIII/71/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 r. w
sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. W przypadku sołectw Parafianka i Osiny, gdzie sołtysi są radnymi rady
gminy, inkasentami o których mowa w ust. 2 będą:
a) w Parafiance - Pan Henryk Wolski - Członek Rady Sołeckiej w Parafiance,
b) w Osinach - PaniWiesławaTrybuła - Członek Rady Sołeckiej w Osinach.".
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

