
Projekt

z dnia  20 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6l ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.), Rada Gminy Siedlce uchwala, 
co następuje:

§ 1. 
W załączniku nr 1 do uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:
w poz. nr 3 skreśla się „Sobiczewska Magdalena", poz. nr 3 otrzymuje brzmienie „Dziura Adam", w poz. nr 
7 skreśla się „Tchórzewski Artur", poz. nr 7 otrzymuje brzmienie „Chaciak Iwona", w poz. nr 17 skreśla się 
„Jasińska Jadwiga", poz. nr 17 otrzymuje brzmienie „Stępień Magdalena", w poz. nr 18 skreśla się „Stańczuk 
Krystyna", poz. nr 18 otrzymuje brzmienie „Sobieszak Beata", w poz. nr 19 skreśla się „Korporowicz Bogusław", 
poz. nr 19 otrzymuje brzmienie „Komorowski Paweł", w poz. nr 20 skreśla się „Kwiatek Mieczysław", poz. nr 
20 otrzymuje brzmienie „Gorzkowski Łukasz", w poz. nr 24 skreśla się „Adamczyk Krzysztof", poz. nr 
24 otrzymuje brzmienie „Ambroziak Edyta".

§ 2. 
Wykaz inkasentów po zmianie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.
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