
UCHWAŁA NR XXI/138/2016
RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kozienickiemu lub jego jednostkom 

organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób upoważnionych do udzielania 

tych ulg oraz stosowaniu ich z urzędu.

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. 
z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
/tj. Dz. U. z 2016r. poz. 814/.

Uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty 
spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Kozienickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, 
mających charakter cywilnoprawny (zwanych dalej należnościami), wobec osób fizycznych, osób prawnych a 
także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami", warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną a także 
wskazuje organy i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

2. Pod pojęciem należności należy rozumieć: należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, 
a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych wraz z odsetkami umownymi oraz koszty dochodzenia 
należności, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłacenia odsetki i koszty - sumy tych 
należności ubocznych.

§ 2. 1. Postanawia się o stosowaniu z urzędu ulgi umarzania w całości należności pieniężnych 
przypadających Powiatowi Kozienickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym mających charakter 
cywilnoprawny zwanych dalej należnościami, wobec osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych 
w art. 56 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 855 
z późn. zm./.

2. Należności pieniężne na wniosek dłużnika mogą być umorzone w całości lub w części w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

3. Podjęcie decyzji o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które 
wykaże istnienie ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.

4. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli zastosowanie innej ulgi przewidzianej 
w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

5. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w pisemnej umowie oznacza się termin zapłaty pozostałej 
części należności.
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6. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności 
podlegają umorzeniu odsetki.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na wniosek 
dłużnika spłata całości lub części należności może być rozłożona na raty lub termin płatności może być 
odroczony, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika.

2. Podjęcie decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty należności musi być poprzedzone 
postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże istnienie ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego do 
przyznania wnioskowanej ulgi.

3. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności dokonuje się na okres nie dłuższy niż 24 
miesiące licząc od dnia uwzględnienia wniosku.

§ 4. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa 
w §2 ust. 1 uchwały, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec 
wszystkich zobowiązanych.

§ 5. 1. Uprawnionym do udzielania ulg o których mowa w § 2 i 3 niniejszej uchwały jest Zarząd Powiatu 
Kozienickiego.

2. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz 
innych należności ubocznych.

3. Organ uprawniony podejmuje decyzje w sprawie udzielenia ulgi po zasięgnięciu opinii właściwej 
komisji.

4. Zarząd Powiatu Kozienickiego w drodze uchwały powołuje komisję, o której mowa w ust. 3, a także 
ustala jej skład osobowy i zasady jej działania.

§ 6. 1. Umarzanie należności a także udzielanie innych ulg w ich spłacie, o których mowa w niniejszej 
uchwale, następuje w formie pisemnej w szczególności w drodze umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem 
a uprawnionym do udzielania ulgi podmiotem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadkach o których mowa w §2 ust. 1 uchwały umorzenie należności następuje w formie 
jednostronnego pisemnego oświadczenia woli podmiotu uprawnionego do udzielenia ulgi.

§ 7. Udzielanie ulg w spłacie należności, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, na wniosek dłużnika 
prowadzącego działalność gospodarczą (przedsiębiorca) bez względu na formę organizacyjno - prawną 
i sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje w zakresie i na zasadach 
określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L z 2013r. 
Nr 352.1) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  w sektorze rolnym (Dz. U. 
UE.L z 2013r. Nr 352.9), a także na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U.UE.L z 2014r. Nr 190.45).

§ 8. 1. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą (przedsiębiorca) występujący z wnioskiem 
o udzielenie pomocy jest zobowiązany do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy zaświadczeń i 
oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1, 2 i 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej /Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm./.

1) Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem 
wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis /Dz. U. z 2014r. poz. 1543/.

2) Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz 
z wnioskiem wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 
czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie /Dz. U. z 2010r. Nr 121, poz. 810 z późn. zm./.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 8164



§ 9. 1. Pomoc de minimis nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż 
de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub łączna kwota 
pomocy spowodowałaby przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis.

2. Organ udzielając pomocy de minimis wystawia zaświadczenie o udzielonej pomocy zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej /Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm./.

§ 10. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, 
nierozpoznanych do dnia wejście w życie uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11. Zarząd Powiatu składa Radzie Powiatu wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu 
informację o łącznej liczbie i kwocie udzielonych ulg.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021r.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Włodzimierz Stysiak
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