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Załącznik
do uchwały nr XLVIII/452/10
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału gminy Suchy Las na stałe obwody głosowania
Numer
obwodu
1.

	
  
	
  

– 15957 –

Granice obwodu
Suchy Las, na zachód od granicy wyznaczonej ul. Nektarową do ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Miłej, ul. Miła do ul. Kwiatowej,
ul. Kwiatowa, ul. Nizinna od ul. Kwiatowej do ul. Szkolnej, ul. Szkolna od ul. Nizinnej do
ul. Borówkowej, ul. Borówkowa od ul. Szkolnej do ul. Rewersów, ul. Rewersów, ul.
Jagodowa od ul. Rewersów do ul. Szkolnej, ul. Szkolna od ul. Jagodowej do ul.
Sucholewskiej, ul. Sucholewska od ul. Szkolnej do ul. Obornickiej od ul. Sucholewskiej
do południowej granicy osiedla
Suchy Las, na wschód od granicy wyznaczonej ulicami, łącznie z tymi ulicami: ul.
Nektarową do ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Powstańców Wielkopolskich do ul.
Miłej, ul. Miła do ul. Kwiatowej, ul. Kwiatowa, ul. Nizinna od ul. Kwiatowej do ul.
Szkolnej, ul. Szkolna od ul. Nizinnej do ul. Borówkowej, ul. Borówkowa od ul. Szkolnej
do ul. Rewersów, ul. Rewersów, ul. Jagodowa od ul. Rewersów do ul. Szkolnej, ul.
Szkolna od ul. Jagodowej do ul. Sucholeskiej, ul. Sucholeska od ul. Szkolnej do ul.
Obornickiej, ul. Obornicka od ul. Sucholeskiej do południowej granicy osiedla, cała ul.
Obornicka, do granicy wyznaczonej ulicami: od północy ul. Obornicką do ul.
Bogusławskiego, ul. Bogusławskiego do ul. Leśnej i ul. Leśną do wschodniej granicy
gminy
Chludowo
Zielątkowo
Golęczewo
Biedrusko
Marianowo
Złotkowo, Jelonek
Złotniki (z wyłączeniem Osiedla Grzybowego i ul. Słonecznej
Złotniki:
Osiedle Grzybowe, ul. Słoneczna
Suchy Las, na północny wschód od granicy wyznaczonej ulicami: Obornicka od
północnej granicy gminy do ul. Bogusławskiego, ul. Bogusławskiego do ul. Leśnej i ul.
Leśną do wschodniej granicy gminy , łącznie z ulicami Bogusławskiego i Leśną
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UCHWAŁA NR XL/417/10 RADY
MIEJSKIEJ KOŚCIANA
2734	
  
U C H W A Ł A 	
   N R 	
   X L / 4 1 7 / 1 0 	
   R A D Y 	
   M I E J S K I E J 	
   K O Ś C I A N A 	
  

z dnia 6 maja 2010 r.

z	
  dnia	
  6	
  maja	
  2010	
  r.	
  

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania terminu płatności i rozkładania na raty
należności cywilnoprawnych
przypadających
jednostce
samorządu
oraz
jednostkom
w	
  sprawie	
  szczegółowych	
  
zasad	
  i	
  trybu	
  
umarzania	
  
odraczania	
  tterytorialnego
erminu	
  płatności	
  
i	
  rozkładania	
  
na	
  rpodleaty	
  
głym
Gminie Miejskiej
Kościan
należności	
  cywilnoprawnych	
  
przypadających	
  
jednostce	
  
samorządu	
  terytorialnego	
  oraz	
  jednostkom	
  
podległym	
  Gminie	
  Miejskiej	
  Kościan.	
  

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia
rozumie się przez to należność pieniężną główną i
§1.	
   1.	
  przypadającą
	
   Uchwała	
   określa	
  
szczegółowe	
  
zasady	
   i	
  tryb	
  
2009 roku o finansach
publicznych
(Dz.
U.27	
  
z sierpnia	
  
2009 2009	
  
uboczną
od jednego
dłużnika.
Na	
   podstawie	
  
art.	
   59	
   ustawy	
  
z	
  dnia	
  
umarzania,	
   rozkładania	
   na	
   raty	
   oraz	
   odraczania	
   terminu	
  
roku	
  o	
  
f
inansach	
  publicznych	
  (Dz.	
  U.	
  z	
  
2
009	
  r.	
  Nr	
  157,	
  poz.	
  
r. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 18 ust. 2
Należność
to określona
należność
pieniężpłatności	
   główna
należności	
  
pieniężnych,	
  
o	
  charakterze	
  
1240	
   )	
   w	
  związku	
   z	
  art.	
   18	
   ust.	
   2	
  pkt	
   15	
   ustawy	
   z	
  dnia	
  
pkt 15 ustawy
z
dnia
8
marca
1990
roku
o
samona,
podlegająca
zapłaceniu.
cywilnoprawnym,	
  
w	
  przypadkach	
   uzasadnionych	
   ważnym	
  
8	
  marca	
  1990	
  roku	
  o	
  samorządzie	
  gminnym	
  (Dz.	
  U.	
  z	
  2001	
  
interesem	
   uboczna
dłużnika	
   to
lub	
   odsetki
interesem	
  
rządzie gminnym
(Dz.
U.poz.	
  
z 2001
roku
Nr 142,
poz.Miejska	
   Należność
za publicznym,	
  
zwłokę oraz
roku	
   Nr	
  
142,	
  
1591	
   ze	
  
zmianami	
  
),	
   Rada	
  
przypadających	
  Gminie	
  Miejskiej	
  Kościan	
  oraz	
  jednostkom	
  
uchwala,	
  ),
co	
  Rada
następuje:	
  
1591 ze zmianami
Miejska uchwala, co nakoszty
dochodzenia
należności.
podległym.	
  	
  
stępuje:
3. Dłużnikami mogą być osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
§1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i
osobowości prawnej.
tryb umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania
terminu płatności należności pieniężnych, o charak§2. Należność może być umorzona z urzędu lub
terze cywilnoprawnym, w przypadkach uzasadniona wniosek dłużnika
nych ważnym interesem dłużnika lub interesem puUprawniony organ może umorzyć w całości bądź
blicznym, przypadających Gminie Miejskiej Kościan
w części należność główną wraz z należnościami
oraz jednostkom podległym.
ubocznymi, może również umorzyć jedynie należno2. Ilekroć w uchwale jest mowa o należności
ści uboczne.
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§3. 1. Należność może być umorzona w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika
bądź interesem publicznym, w szczególności gdy:
1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000,00 zł;
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. Umorzenie może nastąpić wówczas, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że odroczenie terminu
zapłaty lub rozłożenie na raty nie zapewni spłaty tej
należności.
3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą w
stosunku do wszystkich zobowiązanych.
§4. 1. Uprawniony organ, ze względu na ważny
interes publiczny lub interes dłużnika, w szczególności jego możliwości płatnicze, może na jego wniosek, odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty
zapłatę należności.
2. W przypadku nie dokonania w określonym terminie zapłaty odroczonej należności lub którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, terminem płatności jest termin, w stosunku do którego
zastosowano odroczenie lub rozłożenie na raty.
§5. 1. Jeżeli wartość należności nie przekracza
5.000,00 zł, do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności są uprawnieni kierownicy jednostek podległych.
2. Jeżeli wartość należności jest wyższa niż kwota, o której mowa w ust. 1 do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności uprawniony
jest Burmistrz Miasta Kościana.
§6. 1. Podmiot ubiegający się o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności, składa do
uprawnionego organu umotywowany wniosek wraz
z załącznikami:
1) zaświadczenie o dochodach swoich i osób
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ( podmioty nie prowadzące działalności gospo-
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darczej);
2) oświadczenie o dochodach z innych źródeł w
przypadku braku zaświadczenia;
3) bilans, rachunek zysków i strat (podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub publiczną ) za
ostatni rok poprzedzający rok, w którym złożono
wniosek;
4) inne dokumenty potwierdzające wykazane we
wniosku fakty;
5) wypełniony druk „Postępowanie administracyjne przed podpisaniem umowy” w przypadku osób
fizycznych.
Wzory wniosków oraz druku przedstawiają załączniki nr 1 - 3 do niniejszej uchwały.
2. Umorzenie, rozłożenie na raty oraz odroczenie
terminu płatności następuje w formie pisemnej na
podstawie przepisów prawa cywilnego.
§7. Organ uprawniony do umorzenia, odroczenia
lub rozłożenia na raty , może cofnąć swoją zgodę na
umorzenie, odroczenia lub rozłożenie na raty, jeżeli
wyjdzie na jaw, że przedstawione dowody okazały
się fałszywe lub gdy dłużnik wprowadził organ w
błąd.
§8. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych
przedkładają Burmistrzowi Miasta sprawozdanie o
dokonanych umorzeniach należności oraz o innych
udzielonych ulgach.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do informacji o przebiegu wykonania
budżetu jednostek organizacyjnych według stanu na
30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku i przekazywane jest w formie papierowej i elektronicznej.
3. Informację, o której mowa w ust. 2 Burmistrz
Miasta przedkłada Radzie Miejskiej Kościana wraz z
wykonaniem budżetu.
§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan.
§10. Traci moc uchwała nr XLV/529/06 Rady
Miejskiej Kościana z dnia 14 września 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania
oraz udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom organizacyjnym Miasta Kościana, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa.
§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz
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