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UCHWAŁA Nr XLIV/292/2010 RADY GMINY PIASKI
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27
września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544
ze zmianami) Rada Gminy Piaski na wniosek Wójta
Gminy Piaski uchwala, co następuje:
§1. 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania do
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 czerwca
2010 r.
2. Numer obwodu głosowania – 7.
3. Granice obwodu głosowania - Szpital Zakonu
Bonifratrów św. Benedykta Menni w Piaskach.
4. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - budynek szpitala ul. Osiedle Marysin l 63-820 Piaski tel.
655719054 w. 39.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Piaski.
§3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przekazania
niniejszej uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu i
Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Gminy w Piaskach
(-) Irena Różalska

2522
UCHWAŁA Nr XLI/324/10 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania odroczenia lub rozkładania na raty
wierzytelności przypadających Gminie Bojanowo, podległym jednostkom, z tytułu należności pieniężnych
cywilnoprawnych warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
157, poz. 1240), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Bojanowie
uchwala co następuje:
§1. Określa się szczegółowe zasady sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
wierzytelności przypadających Gminie Bojanowo,
podległym jednostkom, z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz udzielania
ulg w spłacaniu tych należności zwanych dalej „wierzytelnościami” od osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami” i
wskazania organów do tego uprawnionych.
§2. 1. Wierzytelność może zostać umorzona w

całości lub w części jeżeli:
1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2) nie można ustalić dłużnika, lub dłużnik zmarł nie
pozostawiając spadkobierców,
3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika lub jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
5) wierzytelność nie przekracza dwudziestopięciokrotnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
określonego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu obowiązującego w dniu złożenia wniosku lub
wszczęcia postępowania o umorzenie,
6) wierzytelność uległa przedawnieniu.
2. Umorzenie wierzytelności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust.

