
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010  
RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  
 

w sprawie: zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Będzińskiemu i jednostkom mu podległym 

oraz wskazania organów do tego upoważnionych. 

 

na podstawie: art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

157, poz. 1240) oraz art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Będzińskiego 

uchwala: 

§ 1. Przyjąć zasady, tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Będzińskiemu i jednostkom mu 

podległym stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Będzińskiego do przedstawiania Radzie Powiatu sprawozdania 

dotyczącego udzielonych ulg w spłacie należności, o których mowa w § 1, w terminie do końca kwietnia za 

poprzedni rok budżetowy.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/414/2006 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28.03.2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Będzińskiego oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz Uchwała Nr 

XXV/348/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr 

XXXIV/414/2006 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Powiatu 

Będzińskiego oraz wskazania organów do tego uprawnionych.  

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

Województwa Śląskiego.  

ZASADY I TRYB UMARZANIA, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY NALEŻNOŚCI 

PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY, PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI

BĘDZIŃSKIEMU I JEDNOSTKOM MU PODLEGŁYM  

§ 1.  1. Zasady objęte załącznikiem nr 1 mają zastosowanie do należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Będzińskiemu i jednostkom mu podległym. 

2. Przez należność pieniężną, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć należność główną przypadającą od 

jednego dłużnika wraz z odsetkami ustawowymi oraz innymi należnościami ubocznymi (odsetki umowne, jeżeli 

takowe zastrzeżono, inne koszty dochodzenia i postępowania) ustalone na dzień wydania decyzji lub zawarcia 

porozumienia.  

3. W sytuacji uregulowania należności głównej, wówczas należnością pozostaje suma odsetek ustawowych 

i należności ubocznych.  

4. Przez decyzję należy rozumieć uchwałę Zarządu Powiatu Będzińskiego.  

§ 2.  1. Należności pieniężne, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 mogą być umorzone w całości lub w części 

jeżeli: 

2. W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust.1 litery A, B, C, D, E, F 

umorzenie należności pieniężnej w całości lub części następuje na wniosek dłużnika; w sytuacji wystąpienia 

jednej z przesłanek wymienionych w ust. 1 litery A, B, C, D, E umorzenie należności pieniężnej w całości może 

nastąpić z urzędu.  

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty pozostałej 

części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.  

4. Umorzenie należności pieniężnej głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznej i odsetek. Jeżeli 

umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu 

odsetki i pozostałe należności uboczne.  

5. Umorzenie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden d łużnik, może nastąpić, gdy 

okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.  

§ 3.  1. Do umarzania należności uprawnieni są: 

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

§ 4.  1. W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. E i F Zarząd Powiatu na 

wniosek dłużnika może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć 

płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy licząc od dnia złożenia 

wniosku, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz interes wierzyciela. 

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za 

zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do oznaczonego w decyzji terminu spłaty. W przypadku negatywnej 

decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania 

wpłaty.  

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w oznaczonym terminie w pełnej wysokości należności, której termin odroczono, 

albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast 

wymagalna wraz z należnymi odsetkami, a terminem jej płatności jest termin pierwotnie określony.  

§ 5.  1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności pieniężnej na raty 

powinien być należycie uzasadniony i poparty stosownymi dokumentami. 

2. Właściwe udokumentowanie spełniające przesłanki przemawiające za udzieleniem ulg, o których mowa 

w ust. 1, mogą stanowić m.in.: 

§ 6. Umarzanie należności pieniężnych, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 ust. 

1 następuje w formie uchwały Zarządu Powiatu lub uchwały Rady Powiatu.  

§ 7.  1. Do udzielania ulg, o których mowa w § 4 ust. 1 w odniesieniu do budżetowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu uprawnieni są dyrektorzy i kierownicy tychże jednostek. 

2. Stosowanie ulg winno odbywać się na zasadach i wg trybu określonych w § 4 i § 5 i następować w formie 

pisemnej decyzji dyrektora lub kierownika jednostki.  

§ 8. Decyzja o umorzeniu należności pieniężnej lub udzieleniu pozostałych ulg w spłacaniu może zostać 

cofnięta w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 84 kodeksu cywilnego, w trybie 

określonym w art. 88 kodeksu cywilnego.  

Załącznik do uchwały Nr 

XXXII/426/2010 

Rady Powiatu Będzińskiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

a) Dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców ani żadnego majątku, albo 

pozostawiając majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił 

przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł; 

b) Dłużnik będący osobą prawną został wykreślony 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; 

c) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 

kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

d) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

e) Zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

f) W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykazane zostało, że dłużnik ze względu na 

swoją sytuację rodzinną, majątkową i finansową nie jest w stanie uiścić należności, a ściągnięcie jej 

zagroziłoby egzystencji jego oraz jego rodziny. 

a) Zarząd Powiatu Będzińskiego, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza jednorazowo 6.000,00 zł.;

b) Rada Powiatu Będzińskiego na wniosek Zarządu Powiatu, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1 lit. a) 

przekracza 6.000,00 zł.; 

a) wywiad środowiskowy;

b) zaświadczenie o dochodach, przychodach albo odcinek renty, emerytury;

c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o dochodach i o uiszczaniu składek na ubezpieczenia 

społeczne; 

d) postanowienie komornika o nieskuteczności egzekucji;

e) oświadczenia o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, o stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie 

o niezdolności do pracy; 

f) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;

g) orzeczenia, postanowienia o likwidacji, upadłości dłużnika.

Przewodniczący Rady Powiatu 

Będzińskiego  

 

Emil Bystrowski 
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UCHWAŁA NR XXXII/426/2010  
RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  
 

w sprawie: zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Będzińskiemu i jednostkom mu podległym 

oraz wskazania organów do tego upoważnionych. 

 

na podstawie: art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

157, poz. 1240) oraz art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Będzińskiego 

uchwala: 

§ 1. Przyjąć zasady, tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Będzińskiemu i jednostkom mu 

podległym stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Będzińskiego do przedstawiania Radzie Powiatu sprawozdania 

dotyczącego udzielonych ulg w spłacie należności, o których mowa w § 1, w terminie do końca kwietnia za 

poprzedni rok budżetowy.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/414/2006 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28.03.2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Będzińskiego oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz Uchwała Nr 

XXV/348/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr 

XXXIV/414/2006 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Powiatu 

Będzińskiego oraz wskazania organów do tego uprawnionych.  

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

Województwa Śląskiego.  

ZASADY I TRYB UMARZANIA, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY NALEŻNOŚCI 

PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY, PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI

BĘDZIŃSKIEMU I JEDNOSTKOM MU PODLEGŁYM  

§ 1.  1. Zasady objęte załącznikiem nr 1 mają zastosowanie do należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Będzińskiemu i jednostkom mu podległym. 

2. Przez należność pieniężną, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć należność główną przypadającą od 

jednego dłużnika wraz z odsetkami ustawowymi oraz innymi należnościami ubocznymi (odsetki umowne, jeżeli 

takowe zastrzeżono, inne koszty dochodzenia i postępowania) ustalone na dzień wydania decyzji lub zawarcia 

porozumienia.  

3. W sytuacji uregulowania należności głównej, wówczas należnością pozostaje suma odsetek ustawowych 

i należności ubocznych.  

4. Przez decyzję należy rozumieć uchwałę Zarządu Powiatu Będzińskiego.  

§ 2.  1. Należności pieniężne, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 mogą być umorzone w całości lub w części 

jeżeli: 

2. W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust.1 litery A, B, C, D, E, F 

umorzenie należności pieniężnej w całości lub części następuje na wniosek dłużnika; w sytuacji wystąpienia 

jednej z przesłanek wymienionych w ust. 1 litery A, B, C, D, E umorzenie należności pieniężnej w całości może 

nastąpić z urzędu.  

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty pozostałej 

części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.  

4. Umorzenie należności pieniężnej głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznej i odsetek. Jeżeli 

umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu 

odsetki i pozostałe należności uboczne.  

5. Umorzenie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden d łużnik, może nastąpić, gdy 

okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.  

§ 3.  1. Do umarzania należności uprawnieni są: 

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

§ 4.  1. W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. E i F Zarząd Powiatu na 

wniosek dłużnika może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć 

płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy licząc od dnia złożenia 

wniosku, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz interes wierzyciela. 

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za 

zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do oznaczonego w decyzji terminu spłaty. W przypadku negatywnej 

decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania 

wpłaty.  

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w oznaczonym terminie w pełnej wysokości należności, której termin odroczono, 

albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast 

wymagalna wraz z należnymi odsetkami, a terminem jej płatności jest termin pierwotnie określony.  

§ 5.  1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności pieniężnej na raty 

powinien być należycie uzasadniony i poparty stosownymi dokumentami. 

2. Właściwe udokumentowanie spełniające przesłanki przemawiające za udzieleniem ulg, o których mowa 

w ust. 1, mogą stanowić m.in.: 

§ 6. Umarzanie należności pieniężnych, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 ust. 

1 następuje w formie uchwały Zarządu Powiatu lub uchwały Rady Powiatu.  

§ 7.  1. Do udzielania ulg, o których mowa w § 4 ust. 1 w odniesieniu do budżetowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu uprawnieni są dyrektorzy i kierownicy tychże jednostek. 

2. Stosowanie ulg winno odbywać się na zasadach i wg trybu określonych w § 4 i § 5 i następować w formie 

pisemnej decyzji dyrektora lub kierownika jednostki.  

§ 8. Decyzja o umorzeniu należności pieniężnej lub udzieleniu pozostałych ulg w spłacaniu może zostać 

cofnięta w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 84 kodeksu cywilnego, w trybie 

określonym w art. 88 kodeksu cywilnego.  

Załącznik do uchwały Nr 

XXXII/426/2010 

Rady Powiatu Będzińskiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

a) Dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców ani żadnego majątku, albo 

pozostawiając majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił 

przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł; 

b) Dłużnik będący osobą prawną został wykreślony 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; 

c) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 

kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

d) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

e) Zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

f) W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykazane zostało, że dłużnik ze względu na 

swoją sytuację rodzinną, majątkową i finansową nie jest w stanie uiścić należności, a ściągnięcie jej 

zagroziłoby egzystencji jego oraz jego rodziny. 

a) Zarząd Powiatu Będzińskiego, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza jednorazowo 6.000,00 zł.;

b) Rada Powiatu Będzińskiego na wniosek Zarządu Powiatu, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1 lit. a) 

przekracza 6.000,00 zł.; 

a) wywiad środowiskowy;

b) zaświadczenie o dochodach, przychodach albo odcinek renty, emerytury;

c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o dochodach i o uiszczaniu składek na ubezpieczenia 

społeczne; 

d) postanowienie komornika o nieskuteczności egzekucji;

e) oświadczenia o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, o stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie 

o niezdolności do pracy; 

f) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;

g) orzeczenia, postanowienia o likwidacji, upadłości dłużnika.

Przewodniczący Rady Powiatu 

Będzińskiego  

 

Emil Bystrowski 
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UCHWAŁA NR XXXII/426/2010  
RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  
 

w sprawie: zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Będzińskiemu i jednostkom mu podległym 

oraz wskazania organów do tego upoważnionych. 

 

na podstawie: art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

157, poz. 1240) oraz art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Będzińskiego 

uchwala: 

§ 1. Przyjąć zasady, tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Będzińskiemu i jednostkom mu 

podległym stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Będzińskiego do przedstawiania Radzie Powiatu sprawozdania 

dotyczącego udzielonych ulg w spłacie należności, o których mowa w § 1, w terminie do końca kwietnia za 

poprzedni rok budżetowy.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/414/2006 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28.03.2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Będzińskiego oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz Uchwała Nr 

XXV/348/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr 

XXXIV/414/2006 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Powiatu 

Będzińskiego oraz wskazania organów do tego uprawnionych.  

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

Województwa Śląskiego.  

ZASADY I TRYB UMARZANIA, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY NALEŻNOŚCI 

PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY, PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI

BĘDZIŃSKIEMU I JEDNOSTKOM MU PODLEGŁYM  

§ 1.  1. Zasady objęte załącznikiem nr 1 mają zastosowanie do należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Będzińskiemu i jednostkom mu podległym. 

2. Przez należność pieniężną, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć należność główną przypadającą od 

jednego dłużnika wraz z odsetkami ustawowymi oraz innymi należnościami ubocznymi (odsetki umowne, jeżeli 

takowe zastrzeżono, inne koszty dochodzenia i postępowania) ustalone na dzień wydania decyzji lub zawarcia 

porozumienia.  

3. W sytuacji uregulowania należności głównej, wówczas należnością pozostaje suma odsetek ustawowych 

i należności ubocznych.  

4. Przez decyzję należy rozumieć uchwałę Zarządu Powiatu Będzińskiego.  

§ 2.  1. Należności pieniężne, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 mogą być umorzone w całości lub w części 

jeżeli: 

2. W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust.1 litery A, B, C, D, E, F 

umorzenie należności pieniężnej w całości lub części następuje na wniosek dłużnika; w sytuacji wystąpienia 

jednej z przesłanek wymienionych w ust. 1 litery A, B, C, D, E umorzenie należności pieniężnej w całości może 

nastąpić z urzędu.  

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty pozostałej 

części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.  

4. Umorzenie należności pieniężnej głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznej i odsetek. Jeżeli 

umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu 

odsetki i pozostałe należności uboczne.  

5. Umorzenie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden d łużnik, może nastąpić, gdy 

okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.  

§ 3.  1. Do umarzania należności uprawnieni są: 

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

§ 4.  1. W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. E i F Zarząd Powiatu na 

wniosek dłużnika może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć 

płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy licząc od dnia złożenia 

wniosku, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz interes wierzyciela. 

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za 

zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do oznaczonego w decyzji terminu spłaty. W przypadku negatywnej 

decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania 

wpłaty.  

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w oznaczonym terminie w pełnej wysokości należności, której termin odroczono, 

albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast 

wymagalna wraz z należnymi odsetkami, a terminem jej płatności jest termin pierwotnie określony.  

§ 5.  1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności pieniężnej na raty 

powinien być należycie uzasadniony i poparty stosownymi dokumentami. 

2. Właściwe udokumentowanie spełniające przesłanki przemawiające za udzieleniem ulg, o których mowa 

w ust. 1, mogą stanowić m.in.: 

§ 6. Umarzanie należności pieniężnych, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 ust. 

1 następuje w formie uchwały Zarządu Powiatu lub uchwały Rady Powiatu.  

§ 7.  1. Do udzielania ulg, o których mowa w § 4 ust. 1 w odniesieniu do budżetowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu uprawnieni są dyrektorzy i kierownicy tychże jednostek. 

2. Stosowanie ulg winno odbywać się na zasadach i wg trybu określonych w § 4 i § 5 i następować w formie 

pisemnej decyzji dyrektora lub kierownika jednostki.  

§ 8. Decyzja o umorzeniu należności pieniężnej lub udzieleniu pozostałych ulg w spłacaniu może zostać 

cofnięta w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 84 kodeksu cywilnego, w trybie 

określonym w art. 88 kodeksu cywilnego.  

Załącznik do uchwały Nr 

XXXII/426/2010 

Rady Powiatu Będzińskiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

a) Dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców ani żadnego majątku, albo 

pozostawiając majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił 

przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł; 

b) Dłużnik będący osobą prawną został wykreślony 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; 

c) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 

kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

d) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

e) Zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

f) W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykazane zostało, że dłużnik ze względu na 

swoją sytuację rodzinną, majątkową i finansową nie jest w stanie uiścić należności, a ściągnięcie jej 

zagroziłoby egzystencji jego oraz jego rodziny. 

a) Zarząd Powiatu Będzińskiego, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza jednorazowo 6.000,00 zł.;

b) Rada Powiatu Będzińskiego na wniosek Zarządu Powiatu, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1 lit. a) 

przekracza 6.000,00 zł.; 

a) wywiad środowiskowy;

b) zaświadczenie o dochodach, przychodach albo odcinek renty, emerytury;

c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o dochodach i o uiszczaniu składek na ubezpieczenia 

społeczne; 

d) postanowienie komornika o nieskuteczności egzekucji;

e) oświadczenia o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, o stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie 

o niezdolności do pracy; 

f) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;

g) orzeczenia, postanowienia o likwidacji, upadłości dłużnika.

Przewodniczący Rady Powiatu 

Będzińskiego  

 

Emil Bystrowski 

 

ID: QHRDN-TYOTK-ENFDD-JIAKJ-JZYSX. Podpisany. Strona 3 / 4



UCHWAŁA NR XXXII/426/2010  
RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  
 

w sprawie: zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Będzińskiemu i jednostkom mu podległym 

oraz wskazania organów do tego upoważnionych. 

 

na podstawie: art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

157, poz. 1240) oraz art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Będzińskiego 

uchwala: 

§ 1. Przyjąć zasady, tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Będzińskiemu i jednostkom mu 

podległym stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Będzińskiego do przedstawiania Radzie Powiatu sprawozdania 

dotyczącego udzielonych ulg w spłacie należności, o których mowa w § 1, w terminie do końca kwietnia za 

poprzedni rok budżetowy.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/414/2006 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28.03.2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Będzińskiego oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz Uchwała Nr 

XXV/348/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr 

XXXIV/414/2006 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Powiatu 

Będzińskiego oraz wskazania organów do tego uprawnionych.  

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

Województwa Śląskiego.  

ZASADY I TRYB UMARZANIA, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY NALEŻNOŚCI 

PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY, PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI

BĘDZIŃSKIEMU I JEDNOSTKOM MU PODLEGŁYM  

§ 1.  1. Zasady objęte załącznikiem nr 1 mają zastosowanie do należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Będzińskiemu i jednostkom mu podległym. 

2. Przez należność pieniężną, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć należność główną przypadającą od 

jednego dłużnika wraz z odsetkami ustawowymi oraz innymi należnościami ubocznymi (odsetki umowne, jeżeli 

takowe zastrzeżono, inne koszty dochodzenia i postępowania) ustalone na dzień wydania decyzji lub zawarcia 

porozumienia.  

3. W sytuacji uregulowania należności głównej, wówczas należnością pozostaje suma odsetek ustawowych 

i należności ubocznych.  

4. Przez decyzję należy rozumieć uchwałę Zarządu Powiatu Będzińskiego.  

§ 2.  1. Należności pieniężne, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 mogą być umorzone w całości lub w części 

jeżeli: 

2. W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust.1 litery A, B, C, D, E, F 

umorzenie należności pieniężnej w całości lub części następuje na wniosek dłużnika; w sytuacji wystąpienia 

jednej z przesłanek wymienionych w ust. 1 litery A, B, C, D, E umorzenie należności pieniężnej w całości może 

nastąpić z urzędu.  

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty pozostałej 

części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.  

4. Umorzenie należności pieniężnej głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznej i odsetek. Jeżeli 

umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu 

odsetki i pozostałe należności uboczne.  

5. Umorzenie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden d łużnik, może nastąpić, gdy 

okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.  

§ 3.  1. Do umarzania należności uprawnieni są: 

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

§ 4.  1. W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. E i F Zarząd Powiatu na 

wniosek dłużnika może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć 

płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy licząc od dnia złożenia 

wniosku, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz interes wierzyciela. 

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za 

zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do oznaczonego w decyzji terminu spłaty. W przypadku negatywnej 

decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania 

wpłaty.  

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w oznaczonym terminie w pełnej wysokości należności, której termin odroczono, 

albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast 

wymagalna wraz z należnymi odsetkami, a terminem jej płatności jest termin pierwotnie określony.  

§ 5.  1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności pieniężnej na raty 

powinien być należycie uzasadniony i poparty stosownymi dokumentami. 

2. Właściwe udokumentowanie spełniające przesłanki przemawiające za udzieleniem ulg, o których mowa 

w ust. 1, mogą stanowić m.in.: 

§ 6. Umarzanie należności pieniężnych, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 ust. 

1 następuje w formie uchwały Zarządu Powiatu lub uchwały Rady Powiatu.  

§ 7.  1. Do udzielania ulg, o których mowa w § 4 ust. 1 w odniesieniu do budżetowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu uprawnieni są dyrektorzy i kierownicy tychże jednostek. 

2. Stosowanie ulg winno odbywać się na zasadach i wg trybu określonych w § 4 i § 5 i następować w formie 

pisemnej decyzji dyrektora lub kierownika jednostki.  

§ 8. Decyzja o umorzeniu należności pieniężnej lub udzieleniu pozostałych ulg w spłacaniu może zostać 

cofnięta w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 84 kodeksu cywilnego, w trybie 

określonym w art. 88 kodeksu cywilnego.  

Załącznik do uchwały Nr 

XXXII/426/2010 

Rady Powiatu Będzińskiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

a) Dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców ani żadnego majątku, albo 

pozostawiając majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił 

przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł; 

b) Dłużnik będący osobą prawną został wykreślony 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; 

c) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 

kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

d) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

e) Zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

f) W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykazane zostało, że dłużnik ze względu na 

swoją sytuację rodzinną, majątkową i finansową nie jest w stanie uiścić należności, a ściągnięcie jej 

zagroziłoby egzystencji jego oraz jego rodziny. 

a) Zarząd Powiatu Będzińskiego, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza jednorazowo 6.000,00 zł.;

b) Rada Powiatu Będzińskiego na wniosek Zarządu Powiatu, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1 lit. a) 

przekracza 6.000,00 zł.; 

a) wywiad środowiskowy;

b) zaświadczenie o dochodach, przychodach albo odcinek renty, emerytury;

c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o dochodach i o uiszczaniu składek na ubezpieczenia 

społeczne; 

d) postanowienie komornika o nieskuteczności egzekucji;

e) oświadczenia o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, o stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie 

o niezdolności do pracy; 

f) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;

g) orzeczenia, postanowienia o likwidacji, upadłości dłużnika.

Przewodniczący Rady Powiatu 

Będzińskiego  

 

Emil Bystrowski 
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