
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/475/2017 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) art. 59 ust. 1-3, art. 59a 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  

z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie § 3 ust. 1 pkt 5 

uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2016 poz. 88), 

mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) oraz w związku z opinią Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 listopada 2017 roku sygn. DMP-530-721(2)/17/MG 

Rada Miasta Wisła 

uchwala, co następuje: 

   

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

(tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla z 2014 r. poz. 5041 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

1) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 9a i nadaje nowe o treści: 

„§ 9a. Postanawia się o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających 

Gminie Wisła lub jej jednostkom budżetowym od dłużników niebędących przedsiębiorcami, których 

kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, co odpowiada średnim kosztom egzekucji należności 

ponoszonych przez Gminę Wisła.”; 

2) dodaje się pkt 1a w § 10 ust. 4 o treści: 

„1a) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie albo 

oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie 

w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 
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