Uchwała Nr LIV/310/2010
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 28 lipca 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010 r. Nr 28, poz. 146)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LI/294/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wprowadza się zmiany:
1) § 7 otrzymuje brzmienie:
	§ 7 1. Do umarzania należności jednostek organizacyjnych gminy 
	o których mowa w niniejszej uchwale do kwoty 1.000 złotych – 	uprawnieni są kierownicy tych jednostek
	2. Do odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty spłat 	należności jednostek organizacyjnych gminy o których mowa 
	w niniejszej uchwale – uprawnieni są kierownicy tych jednostek 
	na okres nie dłuższy niż 24 miesiące licząc od miesiąca, w którym 	złożono wniosek
	3. Do umarzania należności jednostek organizacyjnych gminy o których 	mowa w niniejszej uchwale przekraczających 1.000 złotych 
	oraz dla umarzania należności gminy nie będącymi należnościami 
	jej jednostek organizacyjnych uprawniony jest Burmistrz na okres 
	4. Do odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty spłat 	należności Gminy nie będących należnościami jej jednostek 	organizacyjnych uprawniony jest Burmistrz- na okres nie dłuższy 
	niż 24 miesiące licząc od miesiąca, w którym złożono wniosek
2.) § 8 otrzymuje brzmienie:
	„§ 8.Umorzenie należności oraz odroczenia terminu płatności a także 	rozłożenia płatności na raty podmioty uprawnione dokonują w formie 	jednostronnego oświadczenia wobec tych podmiotów.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia


Przewodniczący
Jan Oleksów




