
UCHWAŁA NR 297/XXXV/09  

RADY GMINY DĘBOWIEC  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności

pieniężnych Gminy Dębowiec oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter

cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej przez Gminę Dębowiec

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41. ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku

z art 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada

Gminy Dębowiec uchwala, co następuje 

§ 1. Określić  szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty

należności pieniężnych Gminy Dębowiec oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter

cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej przez Gminę Dębowiec.  

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o należności należy przez to rozumieć należność główną

wraz z odsetkami ustawowymi, a także kwotę odsetek od zapłaconej po terminie należności.  

§ 3. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli: 

§ 4. Wszczęcie postępowania w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności

pieniężnych Gminy Dębowiec następuje: 

§ 5. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności uprawnieni są: 

§ 6. Umarzanie, odraczanie terminu zapłaty i rozkładanie należności na raty następuje na podstawie

decyzji Wójta Gminy Dębowiec lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.  

§ 7.  1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Wójt Gminy

Dębowiec lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej , może na wniosek dłużnika odroczyć  termin

zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć całość lub część należności na raty, na okres nie dłuższy

niż 12 miesięcy. 

2. W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty i nie dotrzymania

ustalonego terminu przez dłużnika, odsetki liczone są w pełnej wysokości od dnia wymagalności należności

do dnia zapłaty.  

3. Jeżeli dłużnik nie spiaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności

odroczono, albo nie płaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się

wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.  

§ 8. Do umarzania lub udzielana ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się

dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy

publicznej (Dz.U. Nr 123, póz. 1291).  

§ 9. Zobowiązuje się Wójta Gminy Dębowiec i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do

składania w okresach półrocznych (sprawozdanie z wykonania budżetu) informacji o wysokości

umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.  

§ 11. Do spraw wszczętych przed 01.01.2010 r. mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.  

§ 12. Traci moc uchwała nr 91/XI/07 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 listopada 2007 r. (Dz. Urz.

Woj. Sl. z 2008 r.Nr 25, póz. 573) w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania

i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Dębowiec oraz jej jednostek organizacyjnych, do

których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.  

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy Dębowiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

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

Województwa Śląskiego.  

1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub

egzekucyjnego; 

2) nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;

3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej

od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postepowanie egzekucyjne okazało się

bezskuteczne; 

5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.

1) w przypadkach określonych w § 3 pkt 3 i 5 na wniosek dłużnika;

2) w przypadkach określonych w §3 pkt 1, 2 i 4 z urzędu.

1) Wójt Gminy w odniesieniu do należności pieniężnych Gminy;

2) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dębowiec,w odniesieniu do należności pieniężnych

przypadających ich jednostkom. 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Chwastek 
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