UCHWAŁA NR XXXV/475/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/607/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu CzerwionkaLeszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu
tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 59 ust. 2 i ust. 3 w
związku z art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 131, poz. 2160)
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr LII/607/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz
określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 233 poz. 3433) wprowadza się następującą zmianę:
- w § 5 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi osoby i organy
wymienione w § 4, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać terminy spłaty całości lub
części należności, lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres
nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
oraz kierownikom podległych Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny.

i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
dr inż. Marek Profaska
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