
UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i
 rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter

 cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
 Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Osiecznej   u c h w a l a,   co
 następuje:

§ 1 Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty
 wierzytelności przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności
 pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, zwanych dalej "wierzytelnościami", wobec osób
 fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
 prawnej, zwanych dalej "dłużnikami", w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika
 lub interesem publicznym.

§ 2 

1. Wierzytelności, o których mowa w art. 1 mogą być umarzane w całości, jeżeli:

1) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł, nie pozostawiając spadkobierców,

2) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub
 upadłościowego,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty procesowe i egzekucyjne związane
 z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności byłyby równe albo wyższe do kwoty
 wierzytelności lub wierzytelność okazałaby się nieściągalna,

4) wierzytelność uległa przedawnieniu.

2. Umorzenie może nastąpić na uzasadniony wniosek dłużnika. Dopuszcza się umorzenie z
 Urzędu, jeżeli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1 potwierdzone są dokumentami
 znajdującymi się w posiadaniu jednostek podległych gminie.

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

§ 3 

1. Na uzasadniony wniosek dłużnika:

1) należności mogą być umarzane w części,

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

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty. 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. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności w
 okreslonym terminie, wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami
 należnymi od dnia wymagalności.



§ 4 Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności jest upoważniony
 Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna.

§ 5 Traci moc uchwała Nr XII/83/99 Rady Miasta i Gminy w Osiecznej z dnia 30 grudnia 1999 r. w
 sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z
 tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
 Województwa Wielkopolskiego.

Podpisy:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Osiecznej Roman Lewicki


