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UCHWAŁA NR XXXVI/233/2017
RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi
Zgorzeleckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów
lub osób uprawnionych do udzielania ulg
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późń. zm.) oraz art. 37, 58, 59 ust. 1, 2, 3 i art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Zgorzeleckiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty
oraz rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego lub jego
jednostek organizacyjnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby do tego uprawnione.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności – należy przez to rozumieć należność pieniężną przypadającą na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego
lub jego jednostek organizacyjnych (należność główną), a także odsetki za zwłokę, koszty dochodzenia
należności głównej (należności uboczne) oraz inne należności związane z należnością główną, według
stanu na dzień złożenia oświadczenia woli lub zawarcia porozumienia,
2) dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, zobowiązaną do zapłacenia należności względem Powiatu
Zgorzeleckiego lub jego jednostek organizacyjnych,
3) uldze – należy przez to rozumieć umorzenie należności w całości lub w części, odroczenie terminu
płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności,
4) podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący
działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjnoprawną oraz sposób finansowania.
§ 2. 1. Do udzielania ulg uprawniony jest Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, po zasięgnięciu opinii
Skarbnika, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Do udzielania ulg w zakresie należności przypadających jednostkom organizacyjnym Powiatu
Zgorzeleckiego uprawnieni są kierownicy tych jednostek, jeżeli kwota należności wraz z odsetkami
nie przekracza 100,00 zł (słownie: sto zł 00/100).
3. Do udzielania ulg w zakresie należności wynikających ze stosunku pracy pracowników Starostwa
Powiatowego w Zgorzelcu uprawniony jest Starosta Zgorzelecki.
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4. Udzielanie ulgi, o której mowa w ust. 1 w przypadku należności powyżej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy zł 00/100), wymaga zasięgnięcia opinii Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Ochrony Środowiska.
§ 3. 1. Należność może być umorzona z urzędu w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100);
2) osoba prawna - została wykreślona 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 interes publiczny.
2. Należność może być umorzona w całości na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym.
3. Należność może być umorzona w części na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.
4. Jeżeli umorzenie obejmuje tylko część należności, dłużnikowi wyznacza się termin zapłaty pozostałej
części należności oraz poucza się go o możliwości odstąpienia od umorzenia w razie nie dotrzymania terminu
zapłaty pozostałej części należności.
5. Umorzenie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić,
gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.
6. Umorzenie należności głównej nie pociąga za sobą umorzenia należności ubocznych, jeżeli te należności
nie zostaną wprost wymienione jako objęte umorzeniem.
7. Nie będą dochodzone należności, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł (słownie:
sto zł 00/100), z zastrzeżeniem art. 59a ust. 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności
możliwościami płatniczymi dłużnika, na wniosek dłużnika można odraczać terminy płatności całości lub części
należności, a także rozłożyć płatność całości lub części na raty.
2. Należność może być rozłożona na raty lub termin spłaty może być odroczony na okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy.
3. Od należności, od której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia
udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie lub w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono
albo nie spłaci w terminie lub w pełnej wysokości którejkolwiek z rat, należność pozostała do zapłaty staje
się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.
§ 5. 1. Wniosek składany przez dłużnika powinien zawierać uzasadnienie wskazujące na wystąpienie
okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 lub § 4 ust. 1, a także wskazanie proponowanej kwoty umorzenia,
względnie terminu i wysokości kwoty odroczenia lub terminów i wysokości rat należności.
2. Wniosek powinien być poparty dokumentami potwierdzającymi wystąpienie przesłanek uzasadniających
udzielenie ulgi, przedstawiającymi aktualną sytuację finansową i rodzinną dłużnika będącego osobą fizyczną
lub sytuację ekonomiczną dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej.
3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach niniejszej uchwały, wzywa
się dłużnika do jego uzupełnienia z wyznaczeniem terminu na dokonanie powyższego.
4. Nieuzupełnienie wniosku w terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.
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§ 6. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.
W przypadku, gdy uzyskanie oświadczenia woli dłużnika jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, udzielenie
ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie oświadczenia organu lub osoby uprawnionej.
§ 7. 1. Udzielanie ulg w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 oraz § 4 ust. 1 niniejszej uchwały,
na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rozpatruje się z uwzględnieniem przepisów
dotyczących udzielania pomocy de minimis, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, udzielenie pomocy de minimis rozpatruje się przy zachowaniu
warunków, o których mowa w ust. 3 oraz w Rozporządzeniu 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. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 r. z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013 r.) i Rozporządzeniu Komisji
(UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (DZ. Urz. UE. L 190/45
z 28.06.2014 r.).
3. Przy uwzględnieniu wymogów określonych w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały udzielenie pomocy
de minimis wymaga przedłożenia oraz przedstawienia przez podmiot ubiegający się o tę pomoc dokumentów
lub oświadczeń oraz informacji wynikających z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2016.1808 t.j. z dnia 2016.11.04 ze zm.)
4. Udzielenie pomocy de minimis potwierdza się wydaniem zaświadczenia o pomocy de minimis, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.2015.1983 t.j. z dnia 2015.11.27 ze zm.)
5. W przypadku gdy ulga, która stanowi pomoc publiczną, nie może zostać udzielona jako pomoc
de minimis, ulga ta może zostać udzielona jako indywidualna pomoc publiczna, przy zachowaniu warunków
dopuszczalności pomocy wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej.
§ 8. 1. Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego składa Radzie Powiatu Zgorzeleckiego informację o udzielonych
ulgach za dany rok wg stanu na 31 grudnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Zgorzeleckiego.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują Zarządowi Powiatu informację kwartalną o wielkości
udzielonych ulg w zakresie należności przypadających tym jednostkom do 15 dnia po zakończeniu każdego
kwartału.
§ 9. Traci moc uchwała nr XIV/98/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Zgorzeleckiemu lub jego
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z datą obowiązywania do 31 grudnia 2020 r.
Przewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego:
S. Żuk

