
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/500/2020 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr L/884/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

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 pkt 15, 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. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 59 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm./ na 

wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§ 1. W Uchwale nr L/884/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie 

Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym /t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 5782 z późn. zm./, 

zwanej dalej "uchwałą" wprowadzić zmiany polegające na: 

1) wprowadzeniu nowego brzmienia § 2 pkt 2) uchwały: 

"2) Prezydent Miasta do 50.000 zł w stosunku do jednego dłużnika rocznie tj. w ciągu kolejnych  

12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi." 

2) wprowadzeniu nowego brzmienia § 2 pkt 3) uchwały: 

„3) Zastępcy Prezydenta Miasta i Sekretarz Miasta - do 36.000 zł w stosunku do jednego dłużnika rocznie 

tj. w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi w zakresie spraw 

podległych resortów.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

 

 

Agnieszka Pasternak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 listopada 2020 r.

Poz. 8309
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