
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/354/14 

RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 26 maja 2014 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub 

rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 

Gminie Stronie Śląskie lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego 

uprawnionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) , oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych  (tekst jedn: Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska  Stronia Śląskiego uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty lub 

rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Stronie Śląskie lub jej jednostkom podległym, zwanych dalej "należnościami", od osób fizycznych, osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami", 

a także określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis, w przypadkach, w których zastosowana ulga 

stanowić będzie dla dłużnika będącego przedsiębiorcą  pomoc de minimis, oraz wskazuje organy do tego 

uprawnione. 

2. Udzielenie ulgi w formie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych, 

o których mowa w ust. 1 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą następuje zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 2013.352.1.) 

oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 

404 z późn. zm.). 

3. Uchwała nie ma zastosowania do należności przypadających Gminie Stronie Śląskie lub jej jednostkom 

podległym, dla których szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania należności  

na raty określają odrębne przepisy. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Jednostce podległej - oznacza to jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe  

oraz samorządowe instytucje kultury; 

2. Należnościach - oznacza to należność główną, odsetki za zwłokę, kary umowne oraz koszty uboczne 

poniesione w celu dochodzenia należności, w szczególności sądowe i egzekucyjne, przy czym kwoty 

należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie podlegają kumulacji; 
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3.  Uldze - oznacza to umorzenie całości lub części należności, odroczenie terminu zapłaty należności lub 

rozłożenie należności na raty; 

4. Przedsiębiorcy - oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą , bez względu na formę 

organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oferujący towary i/lub usługi na rynku . 

5. Kierowniku komórki organizacyjnej - oznacza to kierownika właściwej komórki organizacyjnej, 

w związku z działalnością której powstała należność cywilnoprawna. 

§ 3. 1. Należności pieniężne, z zastrzeżeniem § 6, mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli 

ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wskazują, że: 

1) dłużnik - osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek 

nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego 

użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł; 

2) dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku 

majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności 

nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej  

od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny; 

6) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika; 

7) należność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego 

lub sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika albo umorzył postępowanie upadłościowe; 

8) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że dłużnik nie posiada majątku, z którego wierzyciel mógłby 

zaspokoić swoje roszczenie; 

9) pomimo zastosowania wszystkich możliwych instrumentów prawnych w postępowaniu windykacyjnym 

należności uległy przedawnieniu. 

2. Umorzenie należności może następować na wniosek dłużnika, a w przypadkach wymienionych 

w ust. 1 pkt 1-5 także z urzędu. 

3. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa 

w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich 

zobowiązanych. 

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, w szczególności jego możliwościami 

płatniczymi lub uzasadnionym interesem publicznym organ, o którym mowa w § 5 ust. 1, na wniosek dłużnika, 

z zastrzeżeniem § 6, może odroczyć termin zapłaty albo rozłożyć spłatę należności na raty. 

2. Od należności rozłożonych na raty lub których termin zapłaty został odroczony, nie pobiera się odsetek 

za okres od dnia wydania decyzji o udzieleniu ulgi do upływu terminów zapłaty, określonych w decyzji. 

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności 

odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz 

z odsetkami ustawowymi. 

§ 5. 1. Do udzielania ulg w zapłacie należności uprawnieni są: 

1) Burmistrz Stronia Śląskiego w formie zarządzenia, jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty  

30.000 zł; 

2) Kierownik jednostki budżetowej w formie decyzji, jeżeli wierzytelność nie przekracza kwoty 1.000 zł; 

3) Dyrektor instytucji kultury w formie decyzji, jeżeli wierzytelność nie przekracza kwoty 1.000 zł. 

2. Ulgi przekraczające kwotę 30.000 zł wymagają uzyskania uprzednio opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
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§ 6. 1. Do udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców stosuje się przepisy ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, 

poz. 404 ze zm.). 

2. Dłużnik - przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie ulgi zobowiązany jest załączyć do wniosku: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o udzielenie 

pomocy oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który określa 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; 

3. Wniosek, nie spełniający wymogów, o których mowa w ust. 2, do czasu jego uzupełnienia przez dłużnika 

nie będzie rozpatrywany, a w przypadku nie uzupełnienia go pomimo wezwania skierowanego na piśmie, 

pozostanie bez rozpatrzenia. 

§ 7. Burmistrz, kierownik jednostki budżetowej, dyrektor instytucji kultury może uchylić swoją decyzje 

o umorzeniu, odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, 

na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w jej spłacie okazały się fałszywe, bądź,  

że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd  

co do okoliczności, które stanowiły podstawę decyzji. 

§ 8. Zobowiązuje się kierownika jednostki budżetowej, dyrektora instytucji kultury do składania 

Burmistrzowi Stronia Śląskiego w terminie do dnia 15 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, 

informacji kwartalnych o wysokości umarzanych należności i udzielonych ulgach. 

§ 9. Zobowiązuje się Burmistrza Stronia Śląskiego do składania Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim 

rocznych informacji o wysokości umorzonych należności i udzielonych ulgach. 

§ 10. Traci moc uchwała nr LIII/336/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy 

z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz 

udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

R. Suliński 
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