
 

 

UCHWAŁA NR XLV/695/17 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/415/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 września 2016r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Oborniki lub jej 

jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego. 

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

z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 59 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 

Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwałę Nr XXVIII/415/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 września 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Oborniki lub jej jednostkom 

podległym oraz wskazania organu uprawnionego zmienia się w następujący sposób:  

1) w § 2 ust. 1 skreśla się pkt. 6; 

2) dodaje się § 3a w następującym brzmieniu: ,,§ 3a Postanawia się o niedochodzeniu należności 

o charakterze cywilnoprawnym, od podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, 

przypadających Gminie Oborniki oraz jej jednostkom budżetowym oraz instytucjom kultury, których kwota 

wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł."; 

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: ,,Do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych Gminy Oborniki uprawniony jest Burmistrz Obornik, z zastrzeżeniem § 5."; 

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: ,,Do umarzania w całości  lub części, odraczania terminu płatności 

lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Oborniki oraz jej jednostkom 

budżetowym i instytucjom kultury uprawnieni są kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki, 

jeżeli wartość należności pieniężnych nie przekracza 6000,00 zł.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik. 

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

Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Paweł Drewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 363


		2018-01-08T11:39:43+0000
	Polska
	Monika Kontecka
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




