
   ZARZĄDZENIE Nr 13/07
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 09 lutego 2007 roku

w sprawie  powołania  komisji  kontrolnej  celem  przeprowadzenia  kontroli  pobierania 
opłaty uzdrowiskowej w obiektach prywatnych położonych na terenie Uzdrowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.); art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2  ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póź. zm.), 
art. 47 § 4a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z  2005 r. nr 8, poz. 60 
z póź. zm.)  art. 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) oraz 
rozporządzenia Nr 23 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 7 sierpnia 1991 roku w sprawie ustalenia na 
obszarze województwa krośnieńskiego wykazu miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową 
(Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 14, poz. 105)

Burmistrz Gminy Rymanów:

      p o w o ł u j e  

§ 1 

Komisję kontrolną w składzie:

1) Grażyna RUSNOK    inspektor UG

2) Józef  MOLITORYS    inspektor UG

§ 2

Do zadań komisji należy przeprowadzenie w dniu 12 lutego 2007 roku kontroli pobieranych 
opłat  uzdrowiskowych  od  osób  fizycznych  przebywających  dłużej  niż  dobę  w  celach 
turystycznych,  zdrowotnych,  wypoczynkowych  lub  szkoleniowych  w  miejscowości 
uzdrowiskowej  Rymanów  Zdrój  pod  kątem  ich  zgodności  z  uchwałą  Nr  II/10/06  Rady 
Miejskiej  z  dnia  30 listopada  2006  roku  w  sprawie  określenia  wysokości  opłaty 
uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów 
terminów płatności podatku od posiania psów i opłat lokalnych.

§ 3

Komisja  kontrolna  z  przeprowadzonej  kontroli  sporządzi  protokół,  który  niezwłocznie 
przedłoży Burmistrzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


