
 

 

UCHWAŁA NR XLII/521/12 

PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ 

z dnia 14 września 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/835/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2010 r. 

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

pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną 

oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg  

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

Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(jednolity tekst: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

o referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz. 985 z późn. zm.) oraz w związku z wyznaczeniem przez Prezesa 

Rady Ministrów z dniem 28 czerwca 2012 r. pełniącej funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr LVIII/835/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów 

uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg dokonuje się następujących zmian:  

1) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 6 w następującym brzmieniu:  

„6) umorzenie wierzytelności jest uzasadnione koniecznością uniknięcia uszczuplenia mienia miasta.”; 

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Umorzenie wierzytelności na podstawie przesłanek określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-5 następuje 

z inicjatywy wierzyciela lub na wniosek dłużnika, natomiast na podstawie przesłanki wskazanej w § 

6 ust. 1 pkt 6 wyłącznie na wniosek dłużnika.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Prezydenta 

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Pełniąca Funkcje Organów 

Miasta Bytom  

 

 

Halina Bieda 
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