RADA GMINY
BRODY
Uchwała Nr KI.6NA2
Rady Gminy w Brodach
z dnia 21 września 2018r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015r. dot.
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opiaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez wł aścicieli nieruchomoś ci na terenie gminy Brody oraz zarządzenia
poboru opiaty, okreś lenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) i art. 6 1 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.2018, poz.
1454 ze zm.),
RADA GMINY W BRODACH
uchwala co następuje
W uchwale nr III/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, wprowadza się następująca zmianę
w ust. 1 pkt. f otrzymuje brzmienie: dla soł ectwa Lubienia - Jerzy Janiec

Wykonanie uchwał y powierza się Wójtowi Gminy Brody
3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa w miejscowości Lubienia Pani Agnieszki
Brzoza, która zgodnie z uchwalą Nr 111/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia
poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokoś ci wynagrodzenia za inkaso, która pełniła
funkcję inkasenta należy dokonać zmiany w/w uchwały. Podczas zebrania ogólnowiejskiego
które odbyło się w dniu 14 września 2018r. został wybrany nowy sołtys Pan Jerzy Janiec.
W związku z powyższym należało dokonać zmiany przedmiotowej uchwał y w zakresie
wskazania nowego inkasenta dla wsi Lubienia.

Brody, dn. 17.09.2018r.

