
UCHWAŁA NR…………… 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia…………….. 

Zmieniająca uchwałę nr 31/XLI/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie 

określania szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żabia Wola i jej jednostkom 

podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowid 

będzie pomoc publiczną. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami ) oraz na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi 

zmianami ). Rada Gminy Żabia Wola uchwala co następuje: 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Żabia Wola Nr 31/XLI/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie 

określania szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żabia Wola i jej jednostkom 

podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowid 

będzie pomoc publiczną  wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 8 skreśla się  ust. 2      

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 3 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Do uchwały nr           /          /2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia  

 

W dniu                                     2010 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę nr            /          /2010 w sprawie 

zmiany Uchwały nr 31/XLI/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku dotyczącej określania szczegółowych 

zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żabia Wola i jej jednostkom podległym oraz 

warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowid będzie pomoc 

publiczną. Przedmiotowa uchwała została podjęta po otrzymaniu w dniu 10 sierpnia 2010 roku 

wskazania Wojewody Mazowieckiego, iż uchwała nr 31/XLI/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku została 

podjęta z naruszeniem prawa. W piśmie nr LEX. I. -0912/58/10 Wojewoda wskazał, że unormowanie 

zawarte w § 8 ust. 2 powyższej uchwały posiada charakter administracyjno prawny należności 

pieniężnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może mied zastosowania, do należności 

pieniężnych mających charakter cywilno – prawny.  

Podzielając wskazania Wojewody Mazowieckiego skreślono w § 8 ust 2 w przedmiotowej uchwale.                     

 

 

 


