
UCHWAŁA NR III/17/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "NIDA2000"

z dnia 7 maja 2019 r.

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu 
uprawnionego do udzielania tych ulg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 69 ust. 3, art. 40 ust. 1 i art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Nida 2000” uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 29 stycznia 
2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do 
udzielania tych ulg dokonuje się zmiany § 5, który otrzymuje brzmienie: 

- „...§ 5. 

1. Organami właściwymi do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny są: 

1) Zarząd Związku - w przypadku, gdy kwota należności pieniężnej nie przekracza 5 000,00 zł. 

2) Zgromadzenie Związku - w przypadku, gdy kwota należności pieniężnej przekracza 5 000,00 zł.

2. Zarząd Związku może udzielić uprawnienia, o którym mowa w ust.1 pkt 1 Przewodniczącemu Zarządu 
Związku, jeżeli kwota należności nie przekracza kwoty 1 500,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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