
UCHWAŁA NR XXI/493/16
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 

Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego 
uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 

ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 
poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, 
poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. 
poz. 195); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/341/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania 
organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj.  
Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5624) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„4.1. Należności pieniężne mogą być umorzone w całości lub części na wniosek dłużnika 
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.”;

2) W § 5 ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spłacenia rozłożonego na raty zadłużenia. Spłata następuje w wysokości co najmniej równej 
sumie rat za okres 3 lat w terminie wskazanym w umowie. Wysokość rat oraz terminy ich 
zapłaty określa umowa.”;

3) uchyla się § 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Łukasz Tyszler
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