Uchwała nr LXXVIII/363/06
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 28 wrze nia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/324/06
Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 czerwca 2006 roku
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie
powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r.
nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) w zwi zku z art. 43
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz.
2104; nr 169, poz. 1420, M.P. z 2005 r. nr 69, poz. 962, Dz.U. z 2006 r. nr 45, poz. 319; nr 104
poz.708), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co nast puje:

§ 1. W uchwale nr LXXIII/324/06 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia
27 czerwca 2006 roku w sprawie okre lenia szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat nale no ci pieni nych, do
których nie stosuje si przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zmianie
ulegaj :
1. w § 5 ust.1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1) nale no ci pieni nej nie ci gni to w toku zako czonego post powania
likwidacyjnego”,
2. w § 5 ust.1 dodaje si pkt.7) o tre ci:
„7) nale no ci pieni nej nie ci gni to w toku zako czonego post powania
upadło ciowego”,
3. § 12, który otrzymuje brzmienie:
„1. Umarzanie nale no ci pieni nych i udzielanie innych ulg w ich
spłacie w zakresie okre lonym w § 5 ust.1 pkt.2, 3, 6, 7 oraz w ust. 2 uchwały na
wniosek osoby lub jednostki organizacyjnej b d cej przedsi biorc nast puje
zgodnie z przepisami o post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy
publicznej.
2. Czynno ci, o których mowa w ust. 1 odbywaj si w ramach pomocy
de minimis, zgodnie z Rozporz dzeniem Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia
12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001 r.).”
4. § 16, który otrzymuje brzmienie:
„1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa
Łódzkiego i wchodzi w ycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Uchwała w zakresie pomocy de minimis obowi zuje do dnia 31 grudnia
2006 roku.”
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu Pabianickiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa
Łódzkiego i wchodzi w ycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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