
 

 

UCHWAŁA NR 223/XIV/12 

RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA 

z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały 318/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze  

cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga  

stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N14.4131.538.2012.MW2 z dnia 12 czerwca 2012 r. do WSA we 

Wrocławiu na § 1 ust. 4 i § 3) 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1, 

2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada 

Miejska Weglińca uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale 318/XLIII/10 Rady Miejskiej 

Węglińca z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szcze-

gółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 

w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywil-

noprawnym, warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do 

tego uprawnionych wprowadza się następujące zmia-

ny.  

1. W § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie: 

W przypadku osób fizycznych za ważny interes dłuż-

nika przyjmuje się trudną sytuację materialną rodziny 

dłużnika, w której dochód na jedną osobę nie przekra-

cza 150% kwoty uprawniającej do przyznania zasiłku 

rodzinnego w danym roku. Ważny interes dłużnika 

zachodzi również wtedy gdy istnieje zagrożenie dla 

jego egzystencji i osób będących na jego utrzymaniu 

wywołane w szczególności:  

1) długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub 

członka jego rodziny,  

2) bezrobociem,  

3) niepełnosprawnością,  

4) sieroctwem,  

5) potrzebą ochrony macierzyństwa,  

6) alkoholizmem lub narkomanią, gdy w rodzinie są 

małoletnie dzieci.  

7) klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem 

losowym lub sytuacją kryzysową.  

2. W § 5 dodaje się ust. 5 o następującej treści: 

Z możliwości zawarcia porozumienia na warunkach 

określonych w § 5 ust. 4 i ust. 5 można skorzystać 

jeden raz w okresie 36 miesięcy.  

3. W § 7 ust.1 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu: wy-

dane zostało postanowienie Komornika Sądowego 

o umorzeniu egzekucji wobec Dłużnika wskazanego 

przez Wierzyciela na podstawie tytułu wykonawcze-

go.  

4. W § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: Kierow-

nik jednostki organizacyjnej który otrzymał postano-

wienie Komornika o umorzeniu egzekucji zawiadamia 

o tym fakcie Urząd w formie pisemnej w terminie 

7 dni od daty otrzymania postanowienia.  

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają 

zmianie.  

§ 3. Traci moc uchwała nr 47/VI/11 Rady Miej-

skiej Węglińca z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie 

zmiany uchwały 318/XLIII/10 Rady Miejskiej Wę-

glińca z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szczegó-

łowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spła-

cie należności pieniężnych o charakterze cywilno-
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prawnym, warunków dopuszczalności pomocy pu-

blicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do 

tego uprawnionych.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy i Miasta Węgliniec.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

  

Przewodniczący Rady: 

Waldemar Błauciak
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