RADA GMINY
w Brodach
Uchwała Nr sil./419
Rady Gminy w Brodach
z dnia 22 luty 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 111/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opł aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia
poboru opiaty, określenia 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. 61 ustawy
z dnia 13 wrześ nia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1454 ze zm.), Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

1W uchwale Nr 111/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015 r. 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 następujące zmiany:
§ 3 ust. 1 ppkt h otrzymuje brzmienie: dla sołectwa Krynki — Joanna Kudelska,
§ 3 ust. 1 ppkt m otrzymuje brzmienie: dla sołectwa Ruda — Mariusz Murzyn.

2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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Zgodnie z § 3 ust. 1 uchwał y Nr 111/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru
nią
opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, rolę inkasentów peł
ectwa 1Crynki, które
sołtysi poszczególnych sołectw. Podczas zebrania ogólnowiejskiego soł
, natomiast
odbyło się w dniu 01 lutego 2019 r. na sołtysa wybrano Panią Joannę Kudelską
podczas zebrania ogólnowiejskiego soł ectwa Ruda, które odbyło się w dniu 06 lutego 2019 r.
ć zmiany
na sołtysa wybrano Pana Mariusza Murzyn. W związku z powyższym należało dokona
§ 3 ust. 1 ppkt h i ppkt m przedmiotowej uchwały w zakresie wskazania nowych inkasentów
dla sołectw 1Crynki oraz Ruda.
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