
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/328/2013 

RADY MIASTA WOJKOWICE 

z dnia 27 maja 2013 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, 

mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Wojkowice i jej jednostkom 

organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu uprawnionego 

do stosowania tych ulg 

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

Dz. U. z 2001r., nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami.) i art. 59 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co 

następuje:  

§ 1. Określić szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających 

charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Wojkowice i jej jednostkom organizacyjnym 

oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, zgodnie regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Upoważnić Burmistrza Miasta Wojkowice do stosowania ulg, o których mowa w § 1 uchwały.  

§ 3. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta w Wojkowicach.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 września 2013 r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. § 5.  Traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XXXVI/250/2009 z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wojkowice i jej jednostek 

organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja 

podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organu uprawnionego do ich 

stosowania.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

mgr Jerzy Podleżyński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 czerwca 2013 r.
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