
 

 

UCHWAŁA NR XXX/149/16 

RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 17 listopada 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu  

lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art.453, art. 659 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t,j, Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kowarach Nr LIII/275/10 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg wprowadza  

się następujące zmiany: 

1) dodaje się § 4a w brzmieniu: „W celu umożliwienia użytkownikom lokali mieszkalnych, będącymi 

osobami fizycznymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, posiadającymi zaległości  

z tytułu należności czynszowych, odsetek lub opłat niezależnych od właściciela za lokale mieszkalne, 

wchodzące w skład zasobu Gminy Miejskiej Kowary wyraża się zgodę na odpracowanie tego zadłużenia  

na zasadach i w trybie określonym osobnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowary”. 

2) zmienia się § 3 pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie: „Dyrektorzy/Kierownicy gminnych jednostek 

organizacyjnych, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 20.000 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

A. Machnica 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 listopada 2016 r.

Poz. 5350
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