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UCHWAŁA NR XLIV/224/2021
RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
z dnia 27 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Prochowice
lub jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z poźn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XL/207/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych przypadających Gminie Prochowice lub jej jednostkom organizacyjnym, mających
charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych
do udzielania tych ulg, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) w ust. 6 – drugie zdanie otrzymuje brzmienie: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:
nieuleczalna lub długotrwała choroba, ubóstwo przez co rozumie się posiadanie dochodu uprawniającego
do korzystania z pomocy społecznej, zdarzenie losowe (powódź, pożar, katastrofa budowlana), okres
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności może być dłuższy i wynosić do 50 miesięcy.”,
b) ust. 9 –otrzymuje nowe brzmienie „Wnioskodawca może ubiegać się o umorzenie części należności
pieniężnej do 50% kwoty zadłużenia, którego wysokość nie przekracza kwoty 5000 zł. Warunkiem
umorzenia jest wcześniejsza spłata pozostałej części zadłużenia.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice:
Maria Maćkowiak

