
ZARZĄDZENIE NR 199 / 21

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 195/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 14 kwietnia
2021r.  w  sprawie:  określenia  składu  osobowego  zespołu  doradczego  i  opiniującego
oraz trybu opiniowania projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta Mysłowice lub Sekretarza
Miasta Mysłowice podejmowanych na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/529/21
Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,
sposobu  i trybu umarzania,  odraczania  terminów spłaty  lub  rozkładania  na raty  płatności
należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Miastu
Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury,
wskazania  organów  lub  osób  uprawnionych  do  udzielania  tych  ulg  oraz  warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną

Na podstawie art.  33 ust.  1 i  3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym  
(tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1 .

W Zarządzeniu Nr 195/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie:
określenia  składu  osobowego  zespołu  doradczego  i  opiniującego  oraz  trybu  opiniowania
projektów  rozstrzygnięć  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  lub  Sekretarza  Miasta  Mysłowice
podejmowanych  na  podstawie  §  3  ust.  1  pkt  2  Uchwały  Nr  XXXV/529/21  Rady  Miasta
Mysłowice z dnia 25 lutego 2021r.  w sprawie  określenia  szczegółowych zasad,  sposobu
i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego
jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów
lub  osób  uprawnionych  do  udzielania  tych  ulg  oraz  warunków  dopuszczalności  pomocy
publicznej  w przypadkach,  w których ulga  stanowić  będzie  pomoc publiczną,  §  1 ust.  1
otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się następujący skład osobowy zespołu pełniącego funkcje doradcze i opiniujące
przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie ulg, o którym mowa w § 82 ust. 5 Zarządzenia
Nr 486/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia
w Urzędzie Miasta Mysłowice Regulaminu Organizacyjnego:

Z Wydziału Infrastruktury Miejskiej:

- Tadeusz Witański

- Joanna Królczyk

- Katarzyna Kucharska 

- Agnieszka Kułaga

Z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

- Łukasz Dera

- Gabriela Mulczyk

- Magdalena Musztyfaga

Z Wydziału Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji:



- Wojciech Klimek

- Grażyna Wojciechowska”.

§ 2.

1. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Podatków, Opłat
Lokalnych oraz Egzekucji.

2. Nadzór  nad  wykonaniem  niniejszego  Zarządzenia  powierzam  Skarbnikowi  Miasta
Mysłowice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                    PREZYDENT

MIASTA MYSŁOWICE

                                                                                            (-) Dariusz Wójtowicz

         


