UCHWAŁA NR XXII/174/2016
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w zw. z art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 855 z późn. zm.)
Rada Miejska Będzina uchwala:
§ 1. W uchwale Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania
organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg § 3 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) upoważnieni przez
Prezydenta Miasta Będzina kierownicy jednostek, którym powierzono zadanie w zakresie zarządzania
i administrowania gospodarką lokalową w przypadkach, gdy wartość we wniosku nie przekracza kwoty 50.000,00
zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Uzasadnienie
Dokonuję się zmiany w uchwale Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomocą publiczną oraz
w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg poprzez nadanie nowego brzmienia
§ 3 lit. c) następującej treści: „c) upoważnieni przez Prezydenta Miasta Będzina kierownicy jednostek, którym
powierzono zadanie w zakresie zarządzania i administrowania gospodarką lokalową w przypadkach, gdy wartość
we wniosku nie przekracza kwoty 50.000,00 zł”. Uzasadnieniem wskazanej zmiany, jest potrzeba zwiększenia
efektywności procedury rozpatrywania przedmiotowych wniosków. Z analizy dokonanej przez Miejski Zakład
Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. wynika, iż zaległości czynszowe objęte uchwałą, w wielu przypadkach sięgają
powyżej progu 10 000 zł. Fakt ten przemawia za pogłębieniem wydajności procedur wprowadzonych zmienianą
uchwałą.
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