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UCHWAŁA NR X/91/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, 
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok. 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit"a" i pkt. 
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.), 
uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr L/452/10 z dnia 20 października 2010r. w sprawie określenia wysokości 
dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok 
wprowadza się następującą zmianę: 

- § 4 otrzymuje brzmienie: " § 4. Zarządza się pobór opłaty targowej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie Spółka z o.o. i ustala się dla tego Przedsiębiorstwa prowizję za 
inkaso opłaty targowej w wysokości 40% ( słownie: czterdzieści procent) wpływów. Prowizja przekazywana 
będzie z rachunku bieżącego Urzędu Miejskiego w Pińczowie na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w terminie do 10-tego następnego miesiąca." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
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Uzasadnienie

W związku ze zmianą umowy o zarządzanie targowiskami miejskimi zawartej w dniu 04.01.2010r.z PGKiM 
Spółka z o.o. w Pińczowie na umowę dzierżawy a co z tym związane koniecznością zapłaty na rzecz Gminy 
czynszu dzierżawnego oraz podatku VAT powstają zwiększone koszty po stronie PGKiM. Dzierżawa powinna być 
efektywniejszą formą gospodarowania. Aby zrekompensować te wydatki proponuje się podniesienie prowizji za 
inkaso opłaty targowej do wysokości 40% ( czterdzieści procent) wpływów. 


