UCHWAŁA NR XLIII/219/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 12 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz 1875) oraz art 15 ust.1, art.19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017, poz 1785) Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/144/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty
targowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 87) - w § 4 ust. 2 i ust. 5 otrzymują brzmienie:
" 2. Ustala się Pana Bartłomieja Panka jako inkasenta opłaty targowej.
5. Za pobór opłaty targowej w drodze inkasa, inkasent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne stanowiące
42,50 % zainkasowanych opłat targowych za dany miesiąc."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/219/17
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 r.

Dotychczasowa umowa na prowadzenie Targowiska Miejskiego zawarta została na czas określony
z terminem do 31.12.2017 r.
Przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia br. postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na „Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie” w okresie od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. wyłoniło nowego przedsiębiorcę do wykonywania przedmiotowego zadania.
Oferentem, który złożył korzystniejszą ofertę - 42,50 % jest Pan Bartłomiej Panek, prowadzący
działalność gospodarczą jako Usługi Elektryczne, Bartłomiej Panek, 59-225 Chojnów, ul. Chmielna 21/7.
Fakt ten uzasadnia potrzebę zmiany zapisów uchwały Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie opłaty
targowej - zmiana inkasenta oraz zmiana stawki wynagrodzenia inkasenta.
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