
 

 

UCHWAŁA NR XIII/123/2020 

RADY GMINY OBRZYCKO 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/106/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie: 

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

pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Obrzycko lub jej jednostkom 

podległym oraz wskazania organu uprawnionego. 

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

z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 

Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/106/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie: określenia 

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

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Obrzycko lub jej jednostkom podległym oraz 

wskazania organu uprawnionego, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub 

interesem publicznym  na pisemny wniosek dłużnika, spłata należności pieniężnej może być umorzona 

w części, albo odroczona lub rozłożona na raty w całości lub części. 

2. § 7 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 

2 poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko. 

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

Wielkopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Włodzimierz Janasek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 marca 2020 r.

Poz. 2305
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