UCHWAŁA NR LIX/421/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej w miejscowości Długie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 ze zm), art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 grudnia 2002 roku w prawie
ustalenia dziennych stawek oplaty miejscowej w miejscowości Długie, wprowadza się następujące zmiany:
1) §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§3. ust.4. Pobierający opłatę miejscową zobowiązani sa do odprowadzenia zainkasowanych kwot do
budżetu gminy Strzelce Krajeńskie w terminie do 30 września każdego roku.”;
2) §4. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§4. ust. 2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest z budżetu gminy w terminie do dnia 30
października danego roku .”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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Uzasadnienie
W dniu 16 grudnia 2002 roku Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty miejscowej w miejscowości Długie. W par. 3 ust. 4 Uchwały ustalono, że pobierający
oplatę miejscowa zobowiązani sa do odprowadzania zainkasowanych kwot do budżetu gminy w terminie do dnia
30 każdego miesiąca. Ze wzgledów organizacyjnych, trudno tak jest zorganizować administratorom wpłaty, aby
zachować terminy przewidziane w uchwale. Dotyczy to także par. 4 ust. 2, który nakłada obowiązek wypłaty
z budżetu gminy wynagrodzenia dla inkasentów w terminie do 15 października danego roku. Wobec powyższego,
przedstawiony projekt uchwały zmienia termin wpłaty zainkasowanych kwot, ustalając jeden termin do 30
września każdego roku. Wypłata wynagrodzenia za inkaso z budżetu gminy następować będzie w terminie do 30
października.
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