
Uchwała Nr XXXVIII/271/09 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 20 sierpnia 2009 roku 

 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 
2003 roku  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), na podstawie 
art.15 oraz art.19 pkt1 lit.a i pkt2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz.U z 2006r Nr 121 poz.844 z późn.zm.) 
 
uchwala się co następuje: 
 
§1 
zmienia się treść §3 punkt 2 lit.b  uchwały Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku  z dnia 
28 listopada 2003 roku  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej 
poboru, który otrzymuje brzmienie : 
’’2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się: 
b) Danutę Powroźnik.’’ 
 
§2 
Traci moc uchwała nr XXXVI/308/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 maja 2005 roku               
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 
2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru. 
 
§3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 
 
 
§4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od  1 października 2009 roku. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/ Jerzy Skrzypczyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Uzasadnienie 
 
Z powodu rezygnacji Pana Zbigniewa Świderskiego z poboru opłaty targowej na targowisku przy 
ul. P. Brygady 1 w Drezdenku proponuję na inkasenta panią Danutę Powroźnik. 
24.06.2009r burmistrz zaprosił do składania ofert  na stanowisko inkasenta opłaty targowej 
Ofertę złożyła 1 osoba - Pani Powroźnik Danuta.  
Nadmieniam, że zgodnie z prawem miejscowym na inkasentów opłaty targowej  Rada Miejska 
wyznaczyła : 

1) Pana Zbigniewa Świderskiego 
2) Pana Henryka Powroźnika 

Mając na uwadze powyższe proponuję zmiany i w miejsce Pana Świderskiego Zbigniewa 
wyznaczyć na inkasenta Danutę Powroźnik 


