
UCHWAŁA NR XXXV/ 255 /2009
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 9 listopada 2009 r.

 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w 
spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów  ustawy – 
Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Książ Wlkp. lub jej jednostkom 
organizacyjnym.

    

                 Na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych ( Dz.U. Nr 249 ,poz. 2104  ze zm. )  w zw. z art. 18 ust.2  pkt 15 ustawy z 
dnia 8  marca  1990 r.  samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ,poz. 1591 ze zm.) 
Rada Miejska w Książu  Wlkp. uchwala co następuje : 

                    
                 § 1. W uchwale Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 grudnia 
2006 r. w sprawie  szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłaceniu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów  ustawy – Ordynacja podatkowa, 
przypadających Gminie Książ Wlkp. lub  jej jednostkom organizacyjnym , w § 2 ust.1 
dodaje się pkt 6)  i pkt 7 ) w brzmieniu :

    
6) wierzytelność powstała w wyniku błędnego naliczenia spowodowanego niekompletną 
    dokumentacją , za co dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.
 
7) przed wszczęciem postępowania sądowego okaże się ,że kierowanie sprawy  na drogę
     postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania wierzytelności.

                § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

                § 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.
                      2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                                     /-/  Paweł Walkowiak



                                                             UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXV/255 /2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.z dnia 9 listopada 2009 r.

      Art. 43 ust.2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 
249, poz. 2104 ze zm) nakłada na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 
obowiązek   określenia  zasad  umarzania,  odraczania,  rozkładania  na  raty  należności 
pieniężnych  przypadających  jednostce  samorządu  terytorialnego  lub  jej  jednostkom 
organizacyjnym.

      Obowiązek  powyższy  został  przez  Radę Miejską  w Książu Wlkp.  zrealizowany 
poprzez podjęcie uchwały Nr II/7/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r.    W uchwale określono 
mi.n. przypadki w których należności Gminy Książ Wlkp. mogą być umorzone w całości 
lub w części.

      W praktyce okazało sie ,że powyższe przypadki nie obejmują  wszystkich stanów 
faktycznych
związanych  z  realizacją  procesów składających  się  na finanse gminne.  Z tego powodu 
należało  rozszerzyć  katalog  przyczyn  uzasadniających  umorzenia  w całości  lub  części 
należności Gminy Książ Wlkp. 

      W taki stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
    

                                                                                  Burmistrz

                                                                          /-/ Teofil Marciniak


