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Poz. 4172
UCHWAŁA NR XXII/47/2013
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/18/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6 j ust. 4 i 5 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 391, poz. 951,
z 2013 r. poz. 21, poz. 228) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIX/18/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 4 ust. 2 po wyrazach „Wyznacza się sołtysów” dopisuje się wyrazy „oraz pracownika Komunalnego
Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku”.
2. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Pobrane opłaty powinny być przez inkasenta przekazane na właściwy
rachunek bankowy Gminy Kluczewsko do dnia 18 miesiąca, w którym dokonano inkasa. W przypadku zwłoki
inkasenta w dokonaniu wpłaty zostanie on obciążony ustawowymi odsetkami od niewpłaconej kwoty.
Z wynagrodzenia może być potrącona należność spowodowana zwłoką we wpłacie opłat przez inkasenta.
3. W § 4 ust. 4 po wyrazach „zainkasowanych kwot” dopisuje się wyrazy „z wyjątkiem pracownika
Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego, który poboru opłat będzie dokonywał w ramach
obowiązków służbowych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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