DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 3501

Data: 2016-04-14 13:22:45

UCHWAŁA NR XII.80.2016
RADY GMINY MOKOBODY
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 ze zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) w związku z pkt 4 lit. a Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735) Rada Gminy Mokobody uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IX/54/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Maz.
z 2015 r. poz.9830) wprowadza się zmiany:
1) W § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Wypłata wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej następuje
w terminie do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału na podstawie przedłożonego zestawienia pobranej
opłaty targowej za dany okres”
2) W § 3 dodaje się ust.5 w brzmieniu „Inkasent wpłaca pobraną opłatę targową do kasy Urzędu Gminy
Mokobody w następujących terminach:
a) opłatę pobraną w dniu roboczym wpłaca się do kasy Urzędu w dniu pobrania lub w następnym dniu
roboczym
b) opłatę pobraną w dni wolne od pracy i święta wpłaca się w najbliższym dniu roboczym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Mazurek

