
UCHWAŁA Nr XXIX/230/2009 
RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE 

 
z dnia 22 stycznia 2009r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/217/2008 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008 roku 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu naleŜności pienięŜnych,  
do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg  

w spłacaniu tych naleŜności 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Ćmie-
lowie uchwala co następuje: 
 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/217/2008 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu naleŜności pienięŜnych, do któ-
rych nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu 
tych naleŜności § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.1. Do umarzania wierzytelności uprawniony jest: 
1) kierownik jednostki organizacyjnej Gminy w stosunku do wierzytelności związanych z działalnością 

tej jednostki, jeŜeli wartość kwoty umarzanej nie przekracza 3 000 zł. po uprzednim zaciągnięciu opi-
nii Komisji BudŜetu i Finansów Rady Miejskiej. Przez wierzytelność związana z działalnością jednostki 
rozumie się wierzytelność łącznie z kwotą naliczonego oprocentowania oraz innymi naleŜnościami 
ubocznymi, 

2) Burmistrz Ćmielowa w pozostałych przypadkach; po uprzednim zaciągnięciu opinii Komisji BudŜetu i 
Finansów Rady Miejskiej.. 

2. Organ właściwy do umorzenia naleŜności głównej jest równieŜ właściwy do umorzenia naleŜno-
ści ubocznych. 

3. JeŜeli wysokość wierzytelności przekracza kwotę 6 000,00 zł do umorzenia wierzytelności, odro-
czenia terminu zapłaty lub rozłoŜenia na raty, wymagana jest kaŜdorazowa zgoda Rady Miejskiej w Ćmie-
lowie wyraŜona w formie uchwały.” 
 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 

wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Gierczak 


