UCHWAŁA NR 511/XXIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 1201/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Piaseczno i jej jednostkom
organizacyjnym
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn.
Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm./, art. 15zzzg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm./ oraz §8 i §9
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz.U z 2020 r. poz 566 ze
zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 1201/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Gminie Piaseczno i jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urzęd. Woj. Maz. poz. 12471)
wprowadza się następujące zmiany: § 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 uprawnionymi do udzielania ulg są:
1) Kierownicy jednostek organizacyjnym Gminy Piaseczno – w odniesieniu do należności
przysługujących tym jednostkom, jeżeli wartość należności nie przekracza 1 000 zł – stosowanie
ulg powyżej tej kwoty wymaga uprzedniej zgody Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
2) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno – jeżeli wartość należności nie przekracza 10 000 zł –
powyżej tej kwoty stosowanie ulg wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji Finansów
Rady Miejskiej w Piasecznie.
2. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnionym do udzielania ulg w przypadku należności pieniężnych
z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie jest wyłącznie Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno. Udzielenie ulg, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga
uzyskania opinii Komisji Finansów Rady Miejskiej w Piasecznie.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

Id: D1CB49EE-0EB4-4B6A-A385-82424BF58B45. Podpisany

Strona 1

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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