
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/294/17 

RADY GMINY GNOJNIK 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze 

cywilno – prawnym przypadającej Gminie Gnojnik powyżej 5 000 zł. 

 

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

gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.) oraz §  3 i §  4  Uchwały Rady Gminy nr XXXV/280/10 z dnia 

31 sierpnia 2010 roku  w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno – 

prawny przypadających Gminie Gnojnik lub jej jednostkom podległym oraz wskazania 

organów lub osób do tego uprawnionych Rada Gminy Gnojnik uchwala, co następuje: 

§  1. 

 

Po uzyskaniu pisemnej, pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rady 

Gminy Gnojnik stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Rada Gminy Gnojnik wyraża 

zgodę na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilno – prawnym 

przypadającej Gminie Gnojnik powyżej 5 000 zł w stosunku do osób wskazanych w załączniku 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

           Janusz Zych 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1 do  

Uchwały Nr XXXIII/294/17 

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 29 listopada 2017 r.  

 

 

O p i n i a 

Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej 

          Rady Gminy w Gnojniku 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy w Gnojniku  na posiedzeniu 

w dniu 27 listopada 2017 r. pozytywnie opiniuje wniosek Pani Małgorzaty Stańczyk 

o rozłożenie na raty zadłużenia, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/280/10 z dnia 31 sierpnia 

2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających gminie Gnojnik 

lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, 

z tytułu opłaty za wynajem lokalu na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej 

w dniu 1.04.2015 r. pomiędzy Gminą Gnojnik a Panią Małgorzatą Stańczyk prowadzącą 

działalność gospodarczą „Sklep odzieżowo-obuwniczy Gosia” w Gnojniku zgodnie z jej 

wnioskiem. 

   

 Przewodniczący Rady Gminy 

           Janusz Zych 

 

. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do  

Uchwały Nr XXXIII/294/17 

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 29 listopada 2017 r.  

 

 

Wykaz osób 

 

 

którym wyrażono zgodę na udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty należności pieniężnej 

o charakterze cywilno – prawnym przypadającej Gminie Gnojnik powyżej 5 000 zł. 

 

1. Małgorzata Stańczyk – prowadząca działalność gospodarczą „Sklep odzieżowo - 

obuwniczy GOSIA” – wniosek o zastosowanie ulgi został uwzględniony w całości. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Po uzyskaniu pisemnej opinii przez Komisję Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rada Gminy 

Gnojnik wyraża zgodę na rozłożenie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilno – 

prawnym wymienionemu wnioskodawcy. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

           Janusz Zych 

 


