
 

 

UCHWAŁA NR OR.0710.24.2017 

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lidzbarskiemu lub 

jednostkom podległym 

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 269/XXXIX/10 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lidzbarskiemu lub jednostkom podległym (Dz. Urz. Woj. Warm-

Maz. Nr 70, poz. 1110; Nr 146, poz. 1920) wprowadza się następujące zmiany: 

1) podstawa prawna otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:”; 

2) w § 2 ust. 1 wyrazy „jednostek organizacyjnych Powiatu Lidzbarskiego” zastępuje się wyrazami „jednostek 

budżetowych Powiatu Lidzbarskiego”; 

3) w § 3: 

a) w ust. 1: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie; 

„§ 3. 1. Należność może zostać z urzędu umorzona w całości, jeżeli:”, 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zachodzi ważny interes publiczny”. 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem 

publicznym, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki 

budżetowej powiatu: 

1) należność może być umorzona w całości lub w części; 

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 czerwca 2017 r.

Poz. 2673



3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.”. 

4) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. W przypadku umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia płatności na raty części 

należności określa się termin zapłaty pozostałej części. Nie dotrzymanie tego terminu przez dłużnika 

powoduje cofnięcie ulgi.”; 

5) w § 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„6. Do udzielania ulg uprawniony jest:”; 

6) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Okres odraczania lub rozkładania na raty nie może przekraczać 72 miesięcy.”; 

7) w § 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, umorzenie należności może nastąpić w formie 

jednostronnego oświadczenia woli, gdy uzyskanie oświadczenia woli dłużnika jest niemożliwe albo 

znacznie utrudnione.”; 

8) w § 10 ust. 1 wyrazy „(Dz. U. z 2007 Nr 59, poz. 404; zm. przen. z 2006 r. Nr 191, poz. 1411; z 2008 r. 

Nr 93, poz. 585)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, poz. 1948)”. 

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

Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Powiatu 

Leszek Sierputowicz 
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