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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40. 1 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) art. 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 57 oraz na podstawie 
art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz 869 ze zm.), po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017r. dokonuje się następującej 
zmiany: 

1) § 7otrzymuje brzmienie: 

„1) Kierownik jednostki organizacyjnej - po uzyskaniu opinii Wójta Gminy - jeżeli wysokość należności 
nie przekracza kwoty 5 000,00 zł, 

2) Kierownik jednostki organizacyjnej - po uzyskaniu zgody Wójta Gminy - jeżeli wysokość należności 
przekracza kwotę 5 000,00 zł, 

3) Wójt Gminy Gorzyce w pozostałych przypadkach.”; 

2) w § 8 dodaje się ust. 4 o treści: 

„4. Do uzyskania zgody Wójta Gminy, o której mowa w § 7 pkt 2 stosuje się procedury określone w § 
8 ust. 1-3.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

Id: 1E09DC83-CA1C-4DCB-AE21-43AA6999CA94. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r.
poz. 869 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.

Projekt przedmiotowej uchwały precyzuje osoby uprawnione do umarzania należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, poprzez dopisanie w § 7 pkt 2 w brzmieniu "Kierownik jednostki organizacyjnej - po
uzyskaniu zgody Wójta Gminy - jeżeli wysokość należności przekracza kwotę 5 000,00 zł". Natomiast § 8 ust.
4 określa jakie procedury należy spełnić, aby uzyskać zgodę Wójta Gminy na umorzenie należności
przekraczających kwotę 5 000,00 zł.
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