
UCHWAŁA NR RG.0007.337.2022 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 maja 2010r. w sprawie 
szczególnych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których 

nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 

Na podstawie art. 59 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
2022 poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.), 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

W uchwale nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczególnych zasad 
umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 145 poz. 2383 z 2010r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie szczególnych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na 
raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny". 

2. §1 otrzymuje brzmienie: 

"§1 Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty na 
rzecz Gminy Kobiór i jej jednostek organizacyjnych, należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 
zwanych dalej "należnościami"." 

3. §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do umarzania należności uprawniony jest: 

1) Wójt Gminy Kobiór, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 15 000 zł. 

2) Wójt Gminy Kobiór, po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy, jeżeli kwota 
należności wynosi powyżej 15 000 zł, a nie wyżej niż 30 000 zł. 

3) Wójt Gminy Kobiór, po uzyskaniu zgody Rady Gminy Kobiór, jeżeli kwota należności przekracza 
30 000 zł.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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