UCHWAŁA NR XXVII/171/2017
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 29 grudnia 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości
stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785,
poz. 2141 i poz. 2372), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/35/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015r.w sprawie zasad
ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru
tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 2. Określa się, że inkasentem na terenie :
1) sołectwa Rogowo jest Pani Maria Jakubiak zam. w Rogowie,
2) pozostałych sołectw - niżej wymienieni sołtysi tych sołectw:
a) sołectwa Budzisław – Pan Jacek Stachowiak,
b) sołectwa Cegielnia – Pan Marek Folaron,
c) sołectwa Cotoń - Pan Witold Urbaniak,
d) sołectwa Czewujewo – Pan Andrzej Jabłoński,
e) sołectwa Gałęzewo – Pan Kazimierz Rychlewski,
f) sołectwa Gościeszyn – Pan Wojciech Szymczak,
g) sołectwa Grochowiska Księże – Pani Aneta Olszowa,
h) sołectwa Grochowiska Szlacheckie – Pan Jan Szkatulski,
i) sołectwa Izdebno – Pan Wiesław Dyrda,
j) sołectwa Lubcz – Pan Marian Kowalewski,
k) sołectwa Niedźwiady – Pan Tadeusz Cieniawa,
l) sołectwa Mięcierzyn – Pani Marlena Zamiar,
m) sołectwa Recz – Pan Piotr Mróz,
n) sołectwa Ryszewo - Pani Mirosława Derezińska,
o) sołectwa Rzym – Pani Zdzisława Wekwert,
p) sołectwa Skórki – Pan Zygmunt Górka,
r) sołectwa Wiewiórczyn – Pani Renata Szymaniak,
s) sołectwa Zalesie – Pan Adam Chmielewski,
t) sołectwa Złotniki – Pan Jan Nitka.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Rogowo.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Tomasz Michalczak
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) do kompetencji rady gminy należy
określenie zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat oraz
zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokość
wynagrodzenia za inkaso.
W rzeczy samej w uchwale Nr VI/35/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej,
zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso, określono m. in. dzienne stawki opłaty targowej, termin płatności tej
opłaty oraz określono inkasentów na terenie poszczególnych sołectw.
Wobec faktu złożenia rezygnacji przez Panią Krystynę Miłoszewską, a także mając na
wsględzie zmianę na stanowisku Sołtysa w sołectwie Wiewiórczyn zachodzi konieczność
zmiany inkasentów na terenie sołectwa Rogowo oraz sołectwa Wiewiórczyn.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem w pełni konieczne i uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Michalczak
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