
UCHWAŁA NR XXVII/21/10  

RADA POWIATU W KIELCACH  

z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu 

Kieleckiego oraz jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania 

organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 4 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 153, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu w Kielcach uchwala co następuje:

§ 1. Należności pieniężne niepodatkowe należne Powiatowi i powiatowym jednostkom organizacyjnym, mające 

charakter cywilnoprawny, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 

osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami” mogą być umarzane w całości albo w części, odraczane lub 

rozkładane na raty na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

§ 3.  1. Do udzielania ulg uprawnieni są: 

2. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie podlegają kumulacji. 

§ 4.  1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, 

w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem samorządu: 

2. Decyzja o umorzeniu należności powinna zwierać zapis, że w razie niedotrzymania terminu spłaty przez dłużnika

następuje wygaśniecie decyzji. 

3. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 

4. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 30 miesięcy. 

5. Jeżeli dłużnik: 

§ 5.  1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości, na wniosek dłużnika lub z urzędu, jeżeli zachodzi 

jedna z następujących przesłanek: 

2. Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności 

uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników. 

§ 6. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty, odsetki liczone są 

w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia 

wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji. 

§ 7. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

§ 8.  1. Udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty na wniosek podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną następuje, w odrębnym postępowaniu, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. 

U. 2007 r. nr 59, poz. 404), ze szczególnym uwzględnieniem § 37 zawierającym wymóg przekazania informacji 

o dotychczasowej pomocy publicznej uzyskanej przez dany podmiot. 

2. W stosunku do podmiotów gospodarczych przyznawanie ulg będzie odbywać się w ramach pomocy de 

minimis zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. U. UE seria L.nr 379 z 28.12.2006 r.). 

§ 9.  1. Z postępowania dot. umorzenia należności, odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo 

rozłożenia płatności całości lub części na raty, należy sporządzać informacje. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są sporządzane na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego przez 

kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i przekazywane Zarządowi Powiatu w Kielcach w terminie do 

dnia 31 stycznia następnego roku. 

§ 10. Wnioski o udzielenie ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpatrzeniu w trybie 

i na zasadach określonych niniejszą uchwałą. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVI/48/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego 

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

ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

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

Świętokrzyskiego. 

1) dłużniku – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne, powiatowe jednostki organizacyjne,

2) należności – rozumie się przez to należność główną, odsetki wraz z kosztami postępowania i innymi należnościami 

ubocznymi – ustaloną na dzień wydania decyzji, 

3) udzieleniu ulgi – należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty 

należności. 

4) decyzji – rozumie się przez wyrażone na piśmie oświadczenie woli organu uprawnionego w sprawie umarzania 

należności, rozłożenia na raty lub odraczania terminu płatności. 

1) Zarząd Powiatu w Kielcach - w przypadku należności, której wartość przekracza kwotę 30.000 zł wymagana jest

zgoda Rady Powiatu w Kielcach, 

2) Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do należności przypadających tym 

jednostkom, jeżeli kwota należności nie przekracza 3.000 zł.. 

1) należności mogą być umarzane w części,

2) płatność całości lub części może zostać rozłożona na raty.

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami 

należnymi od pierwotnego dnia wymagalności, 

2) nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat – niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz 

z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności. 

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji 

na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła po sobie przedmioty codziennego użytku domowego, 

których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł, 

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 może okazać się nieskuteczne, 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub interesom 

publicznym, 

6) nie można ustalić dłużnika.

Przewodniczący Rady 

Tomasz Lato 
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UCHWAŁA NR XXVII/21/10  

RADA POWIATU W KIELCACH  

z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu 

Kieleckiego oraz jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania 

organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 4 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 153, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu w Kielcach uchwala co następuje:

§ 1. Należności pieniężne niepodatkowe należne Powiatowi i powiatowym jednostkom organizacyjnym, mające 

charakter cywilnoprawny, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 

osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami” mogą być umarzane w całości albo w części, odraczane lub 

rozkładane na raty na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

§ 3.  1. Do udzielania ulg uprawnieni są: 

2. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie podlegają kumulacji. 

§ 4.  1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, 

w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem samorządu: 

2. Decyzja o umorzeniu należności powinna zwierać zapis, że w razie niedotrzymania terminu spłaty przez dłużnika

następuje wygaśniecie decyzji. 

3. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 

4. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 30 miesięcy. 

5. Jeżeli dłużnik: 

§ 5.  1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości, na wniosek dłużnika lub z urzędu, jeżeli zachodzi 

jedna z następujących przesłanek: 

2. Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności 

uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników. 

§ 6. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty, odsetki liczone są 

w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia 

wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji. 

§ 7. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

§ 8.  1. Udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty na wniosek podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną następuje, w odrębnym postępowaniu, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. 

U. 2007 r. nr 59, poz. 404), ze szczególnym uwzględnieniem § 37 zawierającym wymóg przekazania informacji 

o dotychczasowej pomocy publicznej uzyskanej przez dany podmiot. 

2. W stosunku do podmiotów gospodarczych przyznawanie ulg będzie odbywać się w ramach pomocy de 

minimis zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. U. UE seria L.nr 379 z 28.12.2006 r.). 

§ 9.  1. Z postępowania dot. umorzenia należności, odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo 

rozłożenia płatności całości lub części na raty, należy sporządzać informacje. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są sporządzane na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego przez 

kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i przekazywane Zarządowi Powiatu w Kielcach w terminie do 

dnia 31 stycznia następnego roku. 

§ 10. Wnioski o udzielenie ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpatrzeniu w trybie 

i na zasadach określonych niniejszą uchwałą. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVI/48/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego 

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

ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

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

Świętokrzyskiego. 

1) dłużniku – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne, powiatowe jednostki organizacyjne,

2) należności – rozumie się przez to należność główną, odsetki wraz z kosztami postępowania i innymi należnościami 

ubocznymi – ustaloną na dzień wydania decyzji, 

3) udzieleniu ulgi – należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty 

należności. 

4) decyzji – rozumie się przez wyrażone na piśmie oświadczenie woli organu uprawnionego w sprawie umarzania 

należności, rozłożenia na raty lub odraczania terminu płatności. 

1) Zarząd Powiatu w Kielcach - w przypadku należności, której wartość przekracza kwotę 30.000 zł wymagana jest

zgoda Rady Powiatu w Kielcach, 

2) Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do należności przypadających tym 

jednostkom, jeżeli kwota należności nie przekracza 3.000 zł.. 

1) należności mogą być umarzane w części,

2) płatność całości lub części może zostać rozłożona na raty.

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami 

należnymi od pierwotnego dnia wymagalności, 

2) nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat – niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz 

z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności. 

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji 

na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła po sobie przedmioty codziennego użytku domowego, 

których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł, 

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 może okazać się nieskuteczne, 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub interesom 

publicznym, 

6) nie można ustalić dłużnika.

Przewodniczący Rady 

Tomasz Lato 
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UCHWAŁA NR XXVII/21/10  

RADA POWIATU W KIELCACH  

z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu 

Kieleckiego oraz jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania 

organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 4 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 153, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu w Kielcach uchwala co następuje:

§ 1. Należności pieniężne niepodatkowe należne Powiatowi i powiatowym jednostkom organizacyjnym, mające 

charakter cywilnoprawny, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 

osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami” mogą być umarzane w całości albo w części, odraczane lub 

rozkładane na raty na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

§ 3.  1. Do udzielania ulg uprawnieni są: 

2. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie podlegają kumulacji. 

§ 4.  1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, 

w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem samorządu: 

2. Decyzja o umorzeniu należności powinna zwierać zapis, że w razie niedotrzymania terminu spłaty przez dłużnika

następuje wygaśniecie decyzji. 

3. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 

4. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 30 miesięcy. 

5. Jeżeli dłużnik: 

§ 5.  1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości, na wniosek dłużnika lub z urzędu, jeżeli zachodzi 

jedna z następujących przesłanek: 

2. Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności 

uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników. 

§ 6. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty, odsetki liczone są 

w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia 

wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji. 

§ 7. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

§ 8.  1. Udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty na wniosek podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną następuje, w odrębnym postępowaniu, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. 

U. 2007 r. nr 59, poz. 404), ze szczególnym uwzględnieniem § 37 zawierającym wymóg przekazania informacji 

o dotychczasowej pomocy publicznej uzyskanej przez dany podmiot. 

2. W stosunku do podmiotów gospodarczych przyznawanie ulg będzie odbywać się w ramach pomocy de 

minimis zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. U. UE seria L.nr 379 z 28.12.2006 r.). 

§ 9.  1. Z postępowania dot. umorzenia należności, odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo 

rozłożenia płatności całości lub części na raty, należy sporządzać informacje. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są sporządzane na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego przez 

kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i przekazywane Zarządowi Powiatu w Kielcach w terminie do 

dnia 31 stycznia następnego roku. 

§ 10. Wnioski o udzielenie ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpatrzeniu w trybie 

i na zasadach określonych niniejszą uchwałą. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVI/48/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego 

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

ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

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

Świętokrzyskiego. 

1) dłużniku – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne, powiatowe jednostki organizacyjne,

2) należności – rozumie się przez to należność główną, odsetki wraz z kosztami postępowania i innymi należnościami 

ubocznymi – ustaloną na dzień wydania decyzji, 

3) udzieleniu ulgi – należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty 

należności. 

4) decyzji – rozumie się przez wyrażone na piśmie oświadczenie woli organu uprawnionego w sprawie umarzania 

należności, rozłożenia na raty lub odraczania terminu płatności. 

1) Zarząd Powiatu w Kielcach - w przypadku należności, której wartość przekracza kwotę 30.000 zł wymagana jest

zgoda Rady Powiatu w Kielcach, 

2) Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do należności przypadających tym 

jednostkom, jeżeli kwota należności nie przekracza 3.000 zł.. 

1) należności mogą być umarzane w części,

2) płatność całości lub części może zostać rozłożona na raty.

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami 

należnymi od pierwotnego dnia wymagalności, 

2) nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat – niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz 

z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności. 

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji 

na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła po sobie przedmioty codziennego użytku domowego, 

których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł, 

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 może okazać się nieskuteczne, 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub interesom 

publicznym, 

6) nie można ustalić dłużnika.

Przewodniczący Rady 

Tomasz Lato 
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