
UCHWAŁA NR XLII/227/09  

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI  

z dnia 22 września 2009 r.  

 

w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności miasta Bielsk Podlaski oraz 
miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych 
należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 

 
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz, 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,
Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miasta uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz
rozkładania na raty wierzytelności miasta Bielsk Podlaski oraz miejskich jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.
zm.), zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej
„dłużnikami”.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni
są: 

2. Organem upoważnionym do umarzania, odraczania lub rozkł adania na raty
wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych - przekraczających jednorazowo kwotę
1.000 zł z jednego tytułu prawnego jest Burmistrz Miasta.  

3. Burmistrz Miasta może upoważnić do umarzania wierzytelności lub udzielania ulg w ich
spłacie inne osoby, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 200 zł.  

§ 4. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku
postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że wymaga tego ważny interes dłużnika lub
interes publiczny, w szczególności gdy: 

2. Wierzytelność może być umorzona na uzasadniony wniosek dłużnika lub osoby bliskiej.
Dopuszcza się  umorzenie z urzędu, jeśli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1,
potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Miasta lub miejskich
jednostek organizacyjnych.  

3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik,
m oże nastąpić , gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich
dłużników.  

4.  Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się  termin zapłaty
pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku dłużnik powinien być
pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej czę ści wierzytelności może
skutkować odstąpieniem od umorzenia.  

§ 5. 1. Umorzenie wierzytelności co do należności głównej powoduje wygaśnięcie
wierzytelności co do należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej wygasła
wierzytelność co do należności głównej. 

2. Umorzenie wierzytelności może też obejmować tylko należności uboczne.  
§ 6. 1. Na wniosek dłużnika można odroczyć  termin zapłaty całości albo czę ści

wierzytelności, a także rozłożyć na raty płatność całości albo jej części, jeżeli przemawia za
tym trudna sytuacja materialna lub udokumentowane trudności płatnicze dłużnika a interes
miasta Bielsk Podlaski lub miejskiej jednostki organizacyjnej nie stoi temu na przeszkodzie
i zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części. 

2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.  

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności albo jej czę ści w określonym terminie
odpowiednio wierzytelność albo pozostała część wierzytelności staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.  

§ 7. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg następuje: 

§ 8. 1. Wnioski o umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg rozpatrują: 

2. Projekt decyzji lub umowy, o których mowa w § 7, przedkłada się odpowiednio: 

3. Projekty, o których mowa w ust. 2, wymagają opinii odpowiednio Skarbnika Miasta
Bielsk Podlaski/Głównego Księgowego miejskiej jednostki organizacyjnej lub osoby przez
nich upoważnionej.  

4. Jeżeli Burmistrz Miasta umocuje do rozpatrywania wniosków, udzielania ulg, umarzania
wierzytelności w jego imieniu inne osoby, projekt decyzji lub umowy, o których mowa w § 7,
osoby umocowane przedstawiają bezpośrednio do opinii Skarbnikowi Miasta Bielsk Podlaski
lub osobie przez niego upoważnionej.  

§ 9. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych są zobowiązani przedkładać
Burmistrzowi Miasta za poś rednictwem Skarbnika Miasta sprawozdania o zakresie
umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg: 

§ 10. 1. Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta informację o wysokości wszystkich
umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku budżetowym. 

2. Informacja jest sporządzana według stanu na dzień  31 grudnia każdego roku
kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.  

§ 11. W przypadku, gdy: 

§ 12. Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia
w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.  
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

1) wierzytelności – oznacza to należność główną lub odsetki za zwłokę i inne należności
uboczne; 

2) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej; 

3) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to: 

a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz
przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
o s iąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn.zm.) -
udokumentowany przez dłużnika s tan faktyczny,  z  którego wynika,  że
średniomiesięczny dochód na osobę , za rok poprzedzający złożenie kompletnego
wniosku, nie przekracza 150 % zweryfikowanego kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008
r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm); 

b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit. a, osób prawnych oraz
innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości  prawnej  –
udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że wystąpiła
u niego strata z tytułu prowadzonej działalności, z przyczyny innej niż wydatki
inwestycyjne, wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok
poprzedzający złożenie kompletnego wniosku; 

4) uldze – rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności oraz naliczanie
obniżonej kwoty oprocentowania w przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia
na raty; 

5) kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty
pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne
niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności; 

6) kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych
komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego
przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn.zm); 

7) miejskiej jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to : jednostkę budżetową, zakład
budżetowy oraz samorządową instytucję kultury; 

8) osobie bliskiej - należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci
rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę , która
pozostaje z tą osobą we wspólnym pożyciu. 

1) Burmistrz Miasta w odniesieniu do należności Urzędu Miasta;

2) Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych - w odniesieniu do przysługujacych
jednostkom wierzytelności do kwoty nieprzekraczającej lub równej jednorazowo 1.000 zł
z jednego tytułu prawnego. 

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe
zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia; 

2) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub
dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić
wierzytelności; 

3) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego
lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu; 

4) dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku badź pozostawił ruchomości nie podlegające
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i nie można ustalić  jego następców
prawnych; 

5) dłużnik znajduje sie w trudnej sytuacji materialnej;

6) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

7) dłużnik niebędący osobą fizyczną uległ  likwidacji lub upadłości, a nie ma następców
prawnych lub osób odpowiadających za jego zobowiazania i nie można śc iągnąć
wierzytelności z majatku likwidacyjnego lub masy upadłości; 

8) jej kwota nie przekracza wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym –  w drodze
decyzji administracyjnej; 

2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych - w drodze
umowy stron (wierzyciela i dłużnika). 

1) właściwi pracownicy referatów Urzędu Miasta, jeśli o umorzeniu wierzytelności lub
o udzieleniu ulgi rozstrzyga Burmistrz Miasta; 

2) właściwi pracownicy miejskiej jednostki organizacyjnej, jeżeli do umorzenia
wierzytelności lub do udzielenia ulgi umocowany jest Kierownik tej jednostki. 

1) Burmistrzowi Miasta;

2) Kierownikowi miejskiej jednostki organizacyjnej.

1) za okresy półroczne według stanu na dzień 30 czerwca;

2) za okresy roczne według stanu na dzień 31 grudnia –  w terminie 30 dni od dnia upływu
okresu sprawozdawczego. 

1) dłużnik jest przedsiębiorcą, do którego nie ma zastosowania wyłączenie określone w pkt
2, niezależnie od zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacaniu
należności określonych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr
59, poz.404 z późn.zm.); 

2) z informacji ubiegającego się o pomoc publiczną przedsiębiorcy wynika, że w okresie
kolejnych trzech lat wartość otrzymanej pomocy łącznie z wartością umorzenia lub ulgi,
o którą ubiega się przedsiębiorca, przekracza 100 tys. euro uchwała ma zastosowanie,
jeżeli zostanie objęta programem pomocowym miasta Bielsk Podlaski. 

Przewodniczący Rady  
 

Andrzej Stepaniuk 
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UCHWAŁA NR XLII/227/09  

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI  

z dnia 22 września 2009 r.  

 

w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności miasta Bielsk Podlaski oraz 
miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych 
należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 

 
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz, 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,
Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miasta uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz
rozkładania na raty wierzytelności miasta Bielsk Podlaski oraz miejskich jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.
zm.), zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej
„dłużnikami”.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni
są: 

2. Organem upoważnionym do umarzania, odraczania lub rozkł adania na raty
wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych - przekraczających jednorazowo kwotę
1.000 zł z jednego tytułu prawnego jest Burmistrz Miasta.  

3. Burmistrz Miasta może upoważnić do umarzania wierzytelności lub udzielania ulg w ich
spłacie inne osoby, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 200 zł.  

§ 4. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku
postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że wymaga tego ważny interes dłużnika lub
interes publiczny, w szczególności gdy: 

2. Wierzytelność może być umorzona na uzasadniony wniosek dłużnika lub osoby bliskiej.
Dopuszcza się  umorzenie z urzędu, jeśli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1,
potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Miasta lub miejskich
jednostek organizacyjnych.  

3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik,
m oże nastąpić , gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich
dłużników.  

4.  Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się  termin zapłaty
pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku dłużnik powinien być
pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej czę ści wierzytelności może
skutkować odstąpieniem od umorzenia.  

§ 5. 1. Umorzenie wierzytelności co do należności głównej powoduje wygaśnięcie
wierzytelności co do należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej wygasła
wierzytelność co do należności głównej. 

2. Umorzenie wierzytelności może też obejmować tylko należności uboczne.  
§ 6. 1. Na wniosek dłużnika można odroczyć  termin zapłaty całości albo czę ści

wierzytelności, a także rozłożyć na raty płatność całości albo jej części, jeżeli przemawia za
tym trudna sytuacja materialna lub udokumentowane trudności płatnicze dłużnika a interes
miasta Bielsk Podlaski lub miejskiej jednostki organizacyjnej nie stoi temu na przeszkodzie
i zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części. 

2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.  

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności albo jej czę ści w określonym terminie
odpowiednio wierzytelność albo pozostała część wierzytelności staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.  

§ 7. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg następuje: 

§ 8. 1. Wnioski o umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg rozpatrują: 

2. Projekt decyzji lub umowy, o których mowa w § 7, przedkłada się odpowiednio: 

3. Projekty, o których mowa w ust. 2, wymagają opinii odpowiednio Skarbnika Miasta
Bielsk Podlaski/Głównego Księgowego miejskiej jednostki organizacyjnej lub osoby przez
nich upoważnionej.  

4. Jeżeli Burmistrz Miasta umocuje do rozpatrywania wniosków, udzielania ulg, umarzania
wierzytelności w jego imieniu inne osoby, projekt decyzji lub umowy, o których mowa w § 7,
osoby umocowane przedstawiają bezpośrednio do opinii Skarbnikowi Miasta Bielsk Podlaski
lub osobie przez niego upoważnionej.  

§ 9. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych są zobowiązani przedkładać
Burmistrzowi Miasta za poś rednictwem Skarbnika Miasta sprawozdania o zakresie
umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg: 

§ 10. 1. Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta informację o wysokości wszystkich
umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku budżetowym. 

2. Informacja jest sporządzana według stanu na dzień  31 grudnia każdego roku
kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.  

§ 11. W przypadku, gdy: 

§ 12. Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia
w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.  
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

1) wierzytelności – oznacza to należność główną lub odsetki za zwłokę i inne należności
uboczne; 

2) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej; 

3) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to: 

a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz
przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
o s iąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn.zm.) -
udokumentowany przez dłużnika s tan faktyczny,  z  którego wynika,  że
średniomiesięczny dochód na osobę , za rok poprzedzający złożenie kompletnego
wniosku, nie przekracza 150 % zweryfikowanego kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008
r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm); 

b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit. a, osób prawnych oraz
innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości  prawnej  –
udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że wystąpiła
u niego strata z tytułu prowadzonej działalności, z przyczyny innej niż wydatki
inwestycyjne, wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok
poprzedzający złożenie kompletnego wniosku; 

4) uldze – rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności oraz naliczanie
obniżonej kwoty oprocentowania w przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia
na raty; 

5) kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty
pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne
niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności; 

6) kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych
komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego
przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn.zm); 

7) miejskiej jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to : jednostkę budżetową, zakład
budżetowy oraz samorządową instytucję kultury; 

8) osobie bliskiej - należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci
rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę , która
pozostaje z tą osobą we wspólnym pożyciu. 

1) Burmistrz Miasta w odniesieniu do należności Urzędu Miasta;

2) Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych - w odniesieniu do przysługujacych
jednostkom wierzytelności do kwoty nieprzekraczającej lub równej jednorazowo 1.000 zł
z jednego tytułu prawnego. 

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe
zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia; 

2) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub
dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić
wierzytelności; 

3) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego
lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu; 

4) dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku badź pozostawił ruchomości nie podlegające
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i nie można ustalić  jego następców
prawnych; 

5) dłużnik znajduje sie w trudnej sytuacji materialnej;

6) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

7) dłużnik niebędący osobą fizyczną uległ  likwidacji lub upadłości, a nie ma następców
prawnych lub osób odpowiadających za jego zobowiazania i nie można śc iągnąć
wierzytelności z majatku likwidacyjnego lub masy upadłości; 

8) jej kwota nie przekracza wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym –  w drodze
decyzji administracyjnej; 

2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych - w drodze
umowy stron (wierzyciela i dłużnika). 

1) właściwi pracownicy referatów Urzędu Miasta, jeśli o umorzeniu wierzytelności lub
o udzieleniu ulgi rozstrzyga Burmistrz Miasta; 

2) właściwi pracownicy miejskiej jednostki organizacyjnej, jeżeli do umorzenia
wierzytelności lub do udzielenia ulgi umocowany jest Kierownik tej jednostki. 

1) Burmistrzowi Miasta;

2) Kierownikowi miejskiej jednostki organizacyjnej.

1) za okresy półroczne według stanu na dzień 30 czerwca;

2) za okresy roczne według stanu na dzień 31 grudnia –  w terminie 30 dni od dnia upływu
okresu sprawozdawczego. 

1) dłużnik jest przedsiębiorcą, do którego nie ma zastosowania wyłączenie określone w pkt
2, niezależnie od zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacaniu
należności określonych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr
59, poz.404 z późn.zm.); 

2) z informacji ubiegającego się o pomoc publiczną przedsiębiorcy wynika, że w okresie
kolejnych trzech lat wartość otrzymanej pomocy łącznie z wartością umorzenia lub ulgi,
o którą ubiega się przedsiębiorca, przekracza 100 tys. euro uchwała ma zastosowanie,
jeżeli zostanie objęta programem pomocowym miasta Bielsk Podlaski. 

Przewodniczący Rady  
 

Andrzej Stepaniuk 
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UCHWAŁA NR XLII/227/09  

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI  

z dnia 22 września 2009 r.  

 

w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności miasta Bielsk Podlaski oraz 
miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych 
należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 

 
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz, 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,
Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miasta uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz
rozkładania na raty wierzytelności miasta Bielsk Podlaski oraz miejskich jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.
zm.), zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej
„dłużnikami”.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni
są: 

2. Organem upoważnionym do umarzania, odraczania lub rozkł adania na raty
wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych - przekraczających jednorazowo kwotę
1.000 zł z jednego tytułu prawnego jest Burmistrz Miasta.  

3. Burmistrz Miasta może upoważnić do umarzania wierzytelności lub udzielania ulg w ich
spłacie inne osoby, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 200 zł.  

§ 4. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku
postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że wymaga tego ważny interes dłużnika lub
interes publiczny, w szczególności gdy: 

2. Wierzytelność może być umorzona na uzasadniony wniosek dłużnika lub osoby bliskiej.
Dopuszcza się  umorzenie z urzędu, jeśli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1,
potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Miasta lub miejskich
jednostek organizacyjnych.  

3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik,
m oże nastąpić , gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich
dłużników.  

4.  Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się  termin zapłaty
pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku dłużnik powinien być
pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej czę ści wierzytelności może
skutkować odstąpieniem od umorzenia.  

§ 5. 1. Umorzenie wierzytelności co do należności głównej powoduje wygaśnięcie
wierzytelności co do należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej wygasła
wierzytelność co do należności głównej. 

2. Umorzenie wierzytelności może też obejmować tylko należności uboczne.  
§ 6. 1. Na wniosek dłużnika można odroczyć  termin zapłaty całości albo czę ści

wierzytelności, a także rozłożyć na raty płatność całości albo jej części, jeżeli przemawia za
tym trudna sytuacja materialna lub udokumentowane trudności płatnicze dłużnika a interes
miasta Bielsk Podlaski lub miejskiej jednostki organizacyjnej nie stoi temu na przeszkodzie
i zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części. 

2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.  

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności albo jej czę ści w określonym terminie
odpowiednio wierzytelność albo pozostała część wierzytelności staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.  

§ 7. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg następuje: 

§ 8. 1. Wnioski o umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg rozpatrują: 

2. Projekt decyzji lub umowy, o których mowa w § 7, przedkłada się odpowiednio: 

3. Projekty, o których mowa w ust. 2, wymagają opinii odpowiednio Skarbnika Miasta
Bielsk Podlaski/Głównego Księgowego miejskiej jednostki organizacyjnej lub osoby przez
nich upoważnionej.  

4. Jeżeli Burmistrz Miasta umocuje do rozpatrywania wniosków, udzielania ulg, umarzania
wierzytelności w jego imieniu inne osoby, projekt decyzji lub umowy, o których mowa w § 7,
osoby umocowane przedstawiają bezpośrednio do opinii Skarbnikowi Miasta Bielsk Podlaski
lub osobie przez niego upoważnionej.  

§ 9. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych są zobowiązani przedkładać
Burmistrzowi Miasta za poś rednictwem Skarbnika Miasta sprawozdania o zakresie
umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg: 

§ 10. 1. Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta informację o wysokości wszystkich
umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku budżetowym. 

2. Informacja jest sporządzana według stanu na dzień  31 grudnia każdego roku
kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.  

§ 11. W przypadku, gdy: 

§ 12. Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia
w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.  
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

1) wierzytelności – oznacza to należność główną lub odsetki za zwłokę i inne należności
uboczne; 

2) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej; 

3) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to: 

a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz
przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
o s iąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn.zm.) -
udokumentowany przez dłużnika s tan faktyczny,  z  którego wynika,  że
średniomiesięczny dochód na osobę , za rok poprzedzający złożenie kompletnego
wniosku, nie przekracza 150 % zweryfikowanego kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008
r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm); 

b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit. a, osób prawnych oraz
innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości  prawnej  –
udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że wystąpiła
u niego strata z tytułu prowadzonej działalności, z przyczyny innej niż wydatki
inwestycyjne, wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok
poprzedzający złożenie kompletnego wniosku; 

4) uldze – rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności oraz naliczanie
obniżonej kwoty oprocentowania w przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia
na raty; 

5) kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty
pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne
niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności; 

6) kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych
komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego
przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn.zm); 

7) miejskiej jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to : jednostkę budżetową, zakład
budżetowy oraz samorządową instytucję kultury; 

8) osobie bliskiej - należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci
rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę , która
pozostaje z tą osobą we wspólnym pożyciu. 

1) Burmistrz Miasta w odniesieniu do należności Urzędu Miasta;

2) Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych - w odniesieniu do przysługujacych
jednostkom wierzytelności do kwoty nieprzekraczającej lub równej jednorazowo 1.000 zł
z jednego tytułu prawnego. 

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe
zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia; 

2) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub
dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić
wierzytelności; 

3) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego
lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu; 

4) dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku badź pozostawił ruchomości nie podlegające
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i nie można ustalić  jego następców
prawnych; 

5) dłużnik znajduje sie w trudnej sytuacji materialnej;

6) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

7) dłużnik niebędący osobą fizyczną uległ  likwidacji lub upadłości, a nie ma następców
prawnych lub osób odpowiadających za jego zobowiazania i nie można śc iągnąć
wierzytelności z majatku likwidacyjnego lub masy upadłości; 

8) jej kwota nie przekracza wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym –  w drodze
decyzji administracyjnej; 

2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych - w drodze
umowy stron (wierzyciela i dłużnika). 

1) właściwi pracownicy referatów Urzędu Miasta, jeśli o umorzeniu wierzytelności lub
o udzieleniu ulgi rozstrzyga Burmistrz Miasta; 

2) właściwi pracownicy miejskiej jednostki organizacyjnej, jeżeli do umorzenia
wierzytelności lub do udzielenia ulgi umocowany jest Kierownik tej jednostki. 

1) Burmistrzowi Miasta;

2) Kierownikowi miejskiej jednostki organizacyjnej.

1) za okresy półroczne według stanu na dzień 30 czerwca;

2) za okresy roczne według stanu na dzień 31 grudnia –  w terminie 30 dni od dnia upływu
okresu sprawozdawczego. 

1) dłużnik jest przedsiębiorcą, do którego nie ma zastosowania wyłączenie określone w pkt
2, niezależnie od zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacaniu
należności określonych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr
59, poz.404 z późn.zm.); 

2) z informacji ubiegającego się o pomoc publiczną przedsiębiorcy wynika, że w okresie
kolejnych trzech lat wartość otrzymanej pomocy łącznie z wartością umorzenia lub ulgi,
o którą ubiega się przedsiębiorca, przekracza 100 tys. euro uchwała ma zastosowanie,
jeżeli zostanie objęta programem pomocowym miasta Bielsk Podlaski. 

Przewodniczący Rady  
 

Andrzej Stepaniuk 
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UCHWAŁA NR XLII/227/09  

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI  

z dnia 22 września 2009 r.  

 

w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności miasta Bielsk Podlaski oraz 
miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych 
należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 

 
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz, 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,
Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miasta uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz
rozkładania na raty wierzytelności miasta Bielsk Podlaski oraz miejskich jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.
zm.), zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej
„dłużnikami”.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni
są: 

2. Organem upoważnionym do umarzania, odraczania lub rozkł adania na raty
wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych - przekraczających jednorazowo kwotę
1.000 zł z jednego tytułu prawnego jest Burmistrz Miasta.  

3. Burmistrz Miasta może upoważnić do umarzania wierzytelności lub udzielania ulg w ich
spłacie inne osoby, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 200 zł.  

§ 4. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku
postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że wymaga tego ważny interes dłużnika lub
interes publiczny, w szczególności gdy: 

2. Wierzytelność może być umorzona na uzasadniony wniosek dłużnika lub osoby bliskiej.
Dopuszcza się  umorzenie z urzędu, jeśli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1,
potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Miasta lub miejskich
jednostek organizacyjnych.  

3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik,
m oże nastąpić , gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich
dłużników.  

4.  Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się  termin zapłaty
pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku dłużnik powinien być
pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej czę ści wierzytelności może
skutkować odstąpieniem od umorzenia.  

§ 5. 1. Umorzenie wierzytelności co do należności głównej powoduje wygaśnięcie
wierzytelności co do należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej wygasła
wierzytelność co do należności głównej. 

2. Umorzenie wierzytelności może też obejmować tylko należności uboczne.  
§ 6. 1. Na wniosek dłużnika można odroczyć  termin zapłaty całości albo czę ści

wierzytelności, a także rozłożyć na raty płatność całości albo jej części, jeżeli przemawia za
tym trudna sytuacja materialna lub udokumentowane trudności płatnicze dłużnika a interes
miasta Bielsk Podlaski lub miejskiej jednostki organizacyjnej nie stoi temu na przeszkodzie
i zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części. 

2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.  

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności albo jej czę ści w określonym terminie
odpowiednio wierzytelność albo pozostała część wierzytelności staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.  

§ 7. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg następuje: 

§ 8. 1. Wnioski o umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg rozpatrują: 

2. Projekt decyzji lub umowy, o których mowa w § 7, przedkłada się odpowiednio: 

3. Projekty, o których mowa w ust. 2, wymagają opinii odpowiednio Skarbnika Miasta
Bielsk Podlaski/Głównego Księgowego miejskiej jednostki organizacyjnej lub osoby przez
nich upoważnionej.  

4. Jeżeli Burmistrz Miasta umocuje do rozpatrywania wniosków, udzielania ulg, umarzania
wierzytelności w jego imieniu inne osoby, projekt decyzji lub umowy, o których mowa w § 7,
osoby umocowane przedstawiają bezpośrednio do opinii Skarbnikowi Miasta Bielsk Podlaski
lub osobie przez niego upoważnionej.  

§ 9. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych są zobowiązani przedkładać
Burmistrzowi Miasta za poś rednictwem Skarbnika Miasta sprawozdania o zakresie
umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg: 

§ 10. 1. Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta informację o wysokości wszystkich
umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku budżetowym. 

2. Informacja jest sporządzana według stanu na dzień  31 grudnia każdego roku
kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.  

§ 11. W przypadku, gdy: 

§ 12. Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia
w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.  
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

1) wierzytelności – oznacza to należność główną lub odsetki za zwłokę i inne należności
uboczne; 

2) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej; 

3) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to: 

a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz
przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
o s iąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn.zm.) -
udokumentowany przez dłużnika s tan faktyczny,  z  którego wynika,  że
średniomiesięczny dochód na osobę , za rok poprzedzający złożenie kompletnego
wniosku, nie przekracza 150 % zweryfikowanego kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008
r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm); 

b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit. a, osób prawnych oraz
innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości  prawnej  –
udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że wystąpiła
u niego strata z tytułu prowadzonej działalności, z przyczyny innej niż wydatki
inwestycyjne, wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok
poprzedzający złożenie kompletnego wniosku; 

4) uldze – rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności oraz naliczanie
obniżonej kwoty oprocentowania w przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia
na raty; 

5) kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty
pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne
niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności; 

6) kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych
komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego
przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn.zm); 

7) miejskiej jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to : jednostkę budżetową, zakład
budżetowy oraz samorządową instytucję kultury; 

8) osobie bliskiej - należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci
rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę , która
pozostaje z tą osobą we wspólnym pożyciu. 

1) Burmistrz Miasta w odniesieniu do należności Urzędu Miasta;

2) Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych - w odniesieniu do przysługujacych
jednostkom wierzytelności do kwoty nieprzekraczającej lub równej jednorazowo 1.000 zł
z jednego tytułu prawnego. 

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe
zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia; 

2) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub
dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić
wierzytelności; 

3) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego
lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu; 

4) dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku badź pozostawił ruchomości nie podlegające
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i nie można ustalić  jego następców
prawnych; 

5) dłużnik znajduje sie w trudnej sytuacji materialnej;

6) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

7) dłużnik niebędący osobą fizyczną uległ  likwidacji lub upadłości, a nie ma następców
prawnych lub osób odpowiadających za jego zobowiazania i nie można śc iągnąć
wierzytelności z majatku likwidacyjnego lub masy upadłości; 

8) jej kwota nie przekracza wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym –  w drodze
decyzji administracyjnej; 

2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych - w drodze
umowy stron (wierzyciela i dłużnika). 

1) właściwi pracownicy referatów Urzędu Miasta, jeśli o umorzeniu wierzytelności lub
o udzieleniu ulgi rozstrzyga Burmistrz Miasta; 

2) właściwi pracownicy miejskiej jednostki organizacyjnej, jeżeli do umorzenia
wierzytelności lub do udzielenia ulgi umocowany jest Kierownik tej jednostki. 

1) Burmistrzowi Miasta;

2) Kierownikowi miejskiej jednostki organizacyjnej.

1) za okresy półroczne według stanu na dzień 30 czerwca;

2) za okresy roczne według stanu na dzień 31 grudnia –  w terminie 30 dni od dnia upływu
okresu sprawozdawczego. 

1) dłużnik jest przedsiębiorcą, do którego nie ma zastosowania wyłączenie określone w pkt
2, niezależnie od zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacaniu
należności określonych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr
59, poz.404 z późn.zm.); 

2) z informacji ubiegającego się o pomoc publiczną przedsiębiorcy wynika, że w okresie
kolejnych trzech lat wartość otrzymanej pomocy łącznie z wartością umorzenia lub ulgi,
o którą ubiega się przedsiębiorca, przekracza 100 tys. euro uchwała ma zastosowanie,
jeżeli zostanie objęta programem pomocowym miasta Bielsk Podlaski. 

Przewodniczący Rady  
 

Andrzej Stepaniuk 
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