UCHWAŁA NR XL/622/17
RADY MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/588/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2017r. 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1, art. 42 ust. 1,
art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.,
poz. 814 z późn.zm.) art. 59 ust. 2 i 3 oraz art. 59 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.)
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/588/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2017r. 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, § 10 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 10. 1. Załatwianie spraw prowadzonych na zasadach i w trybie niniejszej Uchwały, powinno nastąpić w ciągu
miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych, w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania.
2. Do terminu określonego w ust. 1, nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
3. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ, o którym mowa w § 4,
zobowiązany jest zawiadomić dłużnika, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin
załatwienia sprawy.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, ciąży na organie również w przypadku, gdy nie dotrzymanie terminu
nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych".
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice
Grzegorz Łukaszek
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