UCHWAŁA NR 47/VI/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały 318/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 59 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.
Nr 157, poz.1240 ze zm. ) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 318/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organów do tego uprawnionych wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się § 5 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: W przypadku osób fizycznych za ważny interes dłużnika
przyjmuje się szczególnie trudną sytuację materialną rodziny dłużnika, w której dochód na jedną osobę nie
przekracza kwoty uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego w danym roku.
2. W § 5 dodaje się ust. 5 o następującej treści: W przypadku osób fizycznych za ważny interes dłużnika oprócz
sytuacji określonej w ust.4 można uznać rówież sytuację materialną rodziny dłużnika, w której dochód na jedną
osobę przekracza kwotę uprawniającą do przyznania zasiłku rodzinnego w danym roku, jeżeli w jego rodzinie
zaistniały szczególne okoliczności, a windykacja należności gminy może zagrozić egzystencji rodziny. Za
szczególne okoliczności uznaje się:
1) długotrwałą lub ciężką chorobę dłużnika lub jego członka rodziny,
2) bezrobocie,
3) niepełnosprawność,
4) sieroctwo,
5) potrzebę ochrony macierzyństwa,
6) alkoholizm lub narkomanię, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci,
7) klęskę żywiołową lub ekologiczną, zdarzenie losowe lub sytuację kryzysową.
8) wymagalne zobowiązania wobec osób trzecich niemożliwe do uregulowania z bieżących dochodów i majątku
rodziny.
3. W § 5 dodaje się ust. 6 o następującej treści: Z możliwości zawarcia prozumienia na warunkach określonych
w § 5 ust. 4 i ust. 5 można skorzystać jeden raz w okresie 36 miesięcy.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Realizacja obecnie obowiązującej uchwały wskazuje na potrzebę stworzenia możliwości pomocy rodzinom,
których dochód nieznacznie przekracza przyjęte kryterium dochodowe, a w których wystąpiły okoliczności
uniemożliwiające natychmiastową spłatę zadłużenia wobec gminy.
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