
UCHWAŁA NR XXXII/630/05
Rady Miasta Szczecina

z dnia 24 stycznia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania 
wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg
w spłacie tych należności

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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), art. 34a ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 
65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611); Rada Miasta Szczecina uchwala, co 
następuje:

§ 1. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XII/242/03 Rady Miasta  Szczecina z dnia
24 listopada 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania 
wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg
w spłacie tych należności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 118, poz.2114), 
zmienionej uchwałą Nr XXIX/583/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2004 r., 
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"kierowniku jednostki organizacyjnej - należy przez to rozumieć odpowiednio Dyrektora 
zakładu budżetowego pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych lub Dyrektora zakładu 
budżetowego pn. Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej'",

2) W § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
"Prezydent Miasta - gdy kwota umorzenia lub pomocy przekracza kwotę, o której mowa w 
pkt 1), po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez właściwą jednostkę zarządzającą, 
wniesionym za pośrednictwem właściwego wydziału nadzorującego merytorycznie 
działalność jednostki organizacyjnej",

3) § 13  otrzymuje brzmienie:
„13.1.Dopuszcza się do końca 2005r. możliwość dokonywania umorzeń wierzytelności,
o których mowa w § 5 które powstały do końca 2003r., bez zachowania warunków, o których 
mowa w §6, w wysokości :

1) 20% kwoty zadłużenia netto (zaległość główna i odsetki) - w przypadku wpłaty 
obejmującej 30% kwoty zadłużenia oraz spłaty pozostałych należności w 18 
miesięcznych ratach,

2) 30% kwoty zadłużenia netto (zaległość główna i odsetki) - w przypadku wpłaty 
obejmującej 40% kwoty zadłużenia oraz spłaty pozostałych należności w 18 
miesięcznych ratach" ,

4) § 14 otrzymuje brzmienie:
"Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do składania Prezydentowi Miasta 
sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy".



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


