
UCHWAŁA NR RG-XXII/239/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXII/386/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny lub jednostkom organizacyjnym 

oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych 

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 ze zm.), art. 59 ust. 2 i 3, art 59 a, 64 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 15 zzzg ust. 1, art. 15 zzzh, art. 15 zzx ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 374 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr RG-XXXII/386/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. 
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny lub jednostkom 
organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017 r., 
poz. 2142), wprowadza się następującą zmianę: 

- po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: ,, § 4 a. Na wniosek dłużnika należności pieniężne lub ich części z tytułu 
oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom organizacyjnym, 
w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, mogą być: 

1) terminy ich spłaty odroczone; 

2) rozłożone na raty; 

3) umarzane w części, 

4) umarzane w całości". 

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka–Nowiny. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały Nr RG-XXXII/386/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-
Nowiny lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
jest podyktowana umożliwieniem składania wniosków przez dłużników, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19. Przedmiotowe działania wynikają z zapisów ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
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