
  

UCHWAŁA NR XI/101/2020 

RADY GMINY SEJNY 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Sejny lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. poz. 506, 

1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 i art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/75/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad, sposobu 

i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sejny lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Województwa 

Podlaskiego z 2019 r. poz. 5433) w § 5 skreśla się ust. 7. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Anna Szułowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 lutego 2020 r.

Poz. 1033



 

Uzasadnienie 

 W związku z uwagami organu nadzoru do uchwały Nr IX/75/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 
15 listopada 2019 r. wprowadza się zmianę uwzględniającą te uwagi. 

 Wprowadzona art. 59a ust. 1 ustawy o finansach publicznych regulacja, umożliwia, w sytuacjach 

wskazanych w wymienionym artykule, rezygnację przez organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego z dochodzenia lub egzekucji przypadających jednostce samorządu terytorialnego  

lub jej jednostkom organizacyjnym, należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota  

wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. 

 Istotą wprowadzonej regulacji jest umożliwienie przez organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, uchwały o charakterze generalnym (organ stanowiący nie będzie podejmował uchwał 

w sprawach indywidualnych). 

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie proponuję podjęcie przedłożonej uchwały. 
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