
 

 

UCHWAŁA NR XXII/429/12 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr L/884/10 z dnia 28 kwietnia   

2010 roku w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom 

organizacyjnym  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 

59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz.1240 z późniejszymi 

zmianami/ na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:  

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr L/884/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w 

sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym dokonać 

zmiany poprzez określenie nowego brzmienia § 2 uchwały:  

„§ 2. Wskazuje się następujące organy uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych, w tym cywilno-prawnych:  

1) Prezydent Miasta - powyżej 50.000 zł w stosunku do jednego dłużnika rocznie tj. w ciągu kolejnych 

12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku - po uzyskaniu opinii Rady Miejskiej.  

2) Prezydent Miasta - powyżej 10.000 zł do 50.000 zł w stosunku do jednego dłużnika rocznie tj. 

w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.  

3) Zastępcy Prezydenta Miasta i Sekretarz Miasta – do 10.000 zł w stosunku do jednego dłużnika 

rocznie tj. w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia złożenia – w zakresie spraw podległych 

resortów.  

4) Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy do wysokości 6.000 zł w stosunku do 

jednego dłużnika   rocznie tj. w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia złożenia – w zakresie 

spraw podległych resortów.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Dąbrowie 

Górniczej  

 

 

Agnieszka Pasternak 
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