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ZARZĄDZENIE NR 0151/188/07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłoŜono
spłatę na raty w kwocie przewyŜszającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 pkt 2 ppkt e)
i ppkt f) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§1
1. Zobowiązać Wydział Podatków i Opłat do podawania do publicznej wiadomości:
a. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłoŜono spłatę na raty kwocie przewyŜszającej 500 zł, wraz ze
wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
b. wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
2. Zobowiązać pozostałe Wydziały Urzędu Miasta Tychy do przedkładania (przesyłania) do
Wydziału Podatków i Opłat wykazów, o których mowa w punkcie 1 – za rok budŜetowy –
w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego, celem sporządzenia informacji zbiorczej.
§2
Ustalić następujące wzory wykazów określonych w § 1:
1. ULGI – ODROCZENIA I ROZŁOśENIA NA RATY
LP.

NAZWISKO I IMIĘ / NAZWA

2. ULGI – UMORZENIA
LP.

NAZWISKO I IMIĘ /
NAZWA

KWOTA
UMORZENIA

PRZYCZYNA UMORZENIA

3. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY
PUBLICZNEJ
LP.

Data wygenerowania dokumentu: 2022-08-10 4:46:17

NAZWISKO I IMIĘ / NAZWA

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=6588

§3
Określić zasady podawania do publicznej wiadomości wykazów, o których mowa w § 1
poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej,
w terminie do dnia 31 maja roku następnego.
§4

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
§5
Traci moc Zarządzenie nr 0152/63/2003 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 kwietnia 2003
roku w sprawie sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu podatników będących
przedsiębiorcami oraz podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe.
§6
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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