
Uchwała Nr VIII( 47)2007 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 30 maja 2007roku 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/284/2006 z dnia 31 maja 2006 roku Rady 
Miejskiej w Brzesku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Brzesko oraz 
jej jednostek organizacyjnych ,do których nie stosuje się przepisów ustawy 
Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.  
 
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§1 
 
 
W uchwale Nr XLII/284/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2006r. w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty należności pieniężnych Gminy Brzesko oraz jej jednostek organizacyjnych 
,do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz 
wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2006 r.Nr 511,poz.317) zmienia się § 3 nadając mu brzmienie: 
" § 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest: 
1) Burmistrz Brzeska, jeżeli kwota należności nie przekracza 500,00 złotych; 
2) Burmistrz Brzeska po uzyskaniu zgody Komisji Gospodarki Finansowej Rady 
Miejskiej, jeżeli kwota należności jest równa lub wyższa kwota, o której mowa w 
pkt 1). 
2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność 
główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek 
umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi - ustalane na dzień 
wydania decyzji lub zawarcia umowy. 
3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie 
ulegają kumulacji. 
4. Burmistrz Brzeska może upoważnić kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych do umarzania należności, jeżeli należność nie przekracza 
kwoty, o której mowa w ust.1 pkt 1)." 

§2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

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

 
 


