Uchwała Nr XXV/149/2004 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2004r.

w sprawie:
zmiany szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek
organizacyjnych Gminy Brzesko z tytułu należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w
spłacaniu tych należności
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art.34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r
nr 15, poz.148 z późn. zmianami) Rada Miejska w Brzesku uchwala co
następuje:
§1

Zmienia się uchwałę Nr XII/131/99 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 listopada
1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko z tytułu należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa, udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności w następujący sposób:
1.W §1 po wyrazach "odraczania terminu zapłaty" dodaje się wyrazy "oraz
rozkładania na raty"
2.W §2 uchwały
a) w ust.1
w pkt.3) po słowie "dłużnika" dodaje się
"jego miejsca pobytu lub siedziby"
dodaje się punkt 7) w brzmieniu:
"7) kwota należności głównej i odsetek nie przekracza wysokości opłaty
pobieranej przez PPUH Poczta Polska za przesyłkę poleconą za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru"
b) ustęp 7 otrzymuje brzmienie:
"Umorzenie, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 5, może nastąpić na
wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-7-również z
urzędu"
3.W §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Do umarzania wierzytelności uprawniony jest:
1)Burmistrz Brzeska, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 10 - krotności
kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w roku poprzedzającym
podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych,
2)Burmistrz Brzeska po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw
budżetu Rady Miejskiej jeżeli kwota wierzytelności jest wyższa niż 10-krotność
kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1
4.W §4
-w ust.1 słowa "Burmistrz Miasta Brzeska" zastępuje się słowami "Burmistrz
Brzeska"
-ust.2 otrzymuje brzmienie
"Umorzenie wierzytelności, odroczenie terminu oraz rozłożenie płatności
wierzytelności na raty zgodnie z ust.1 następuje:
1)w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym - w

drodze decyzji,
2)w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych
- w drodze umowy,
3)w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjnym i
wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w sytuacjach, o których mowa §2
ust.1 pkt.3,4,7 w drodze jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Brzeska.
5. W §5 słowa "Zarząd Miejski" zastępuje się słowami "Burmistrz Brzeska"
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§3

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

