
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/318/18 

RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 8 lutego 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2015 r.  w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty 

należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Miejskiej Turek lub jej 

jednostkom organizacyjnym. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 59 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr IV/23/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 

mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Miejskiej Turek lub jej jednostkom organizacyjnym, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Należności pieniężne mogą być z urzędu umarzane w całości, jeżeli: 

1) dłużnik będący osobą fizyczną – zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek 

niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty 

codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000,- zł, 

2) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy 

jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność a odpowiedzialność 

z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 

wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało 

się nieskuteczne, 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.”. 

 

2. w § 7 w ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 

Nr 53, poz. 311 ze zm.).”. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku oraz kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Turku  

(-) Dariusz Jasak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 lutego 2018 r.

Poz. 1455
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