
UCHWAŁA NR XLI/302/10  

RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  

z dnia 24 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zasad umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminów płatności niektórych należności 

Powiatu Pszczyńskiego 

 

Na podstawie: art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 

z 2001r., poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) 

Rada Powiatu uchwala: 

§ 1. Uchwała niniejsza określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Pszczyńskiemu lub jednostkom podległym pod Powiat

Pszczyński, zwanych dalej „należnością Powiatu”.  

§ 2. Należność Powiatu może być umorzona w całości, jeżeli: 

§ 3. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością odsetek 

i kosztów jej dochodzenia, chyba że organ upoważniony do podjęcia decyzji w sprawie z urzędu lub na wniosek 

zobowiązanego, postanowi inaczej.  

§ 4. Jeżeli zobowiązanie ma charakter zobowiązania solidarnego, okoliczności uzasadniające umorzenie należności

dotyczyć muszą wszystkich solidarnie zobowiązanych.  

§ 5. Umorzenie należności będącej zobowiązaniem z czynu niedozwolonego bądź ze względu na ważny interes 

dłużnika lub interes publiczny nastąpić może po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Powiatu, właściwej w sprawach 

finansowych.  

§ 6. Dopuszczalne jest umorzenie części należności Powiatu pod warunkiem terminowej spłaty (także w ratach) 

reszty należności obwarowanym nadto możliwością cofnięcia umorzenia w przypadku niezapłacenia bądź 

nieterminowego płacenia reszty należności.  

§ 7. W wypadkach uzasadnionych okolicznościami dotyczącymi dłużnika bądź jego rodziny, na jego wniosek 

płatność należności, jej części, odsetek od tej należności lub kosztów może zostać odroczona bądź rozłożona na raty 

z uwzględnieniem możliwości płatniczych dłużnika, jego sytuacji rodzinnej i innych okoliczności.  

§ 8.  1. Odroczenie płatności nie powinno być dłuższe niż na 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Rozłożenie na raty nie powinno być dłuższe niż na 12 miesięcznych rat.  

3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest odroczenie na czas dłuższy niż rok lub rozłożenie na 

większą liczbę rat, na raty kwartalne lub raty płatne przez czas dłuższy niż jeden rok.  

§ 9. Odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie na raty nie powoduje zwolnienia z obowiązku zapłaty 

odsetek za zwłokę, chyba że odraczając termin płatności bądź rozkładając na raty postanowiono inaczej.  

§ 10. Możliwe jest uzależnienie wydania decyzji w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności bądź jej 

rozłożenia na raty od złożenia zabezpieczenia w formie i na zasadach uzgodnionych z dłużnikiem.  

§ 11. Możliwe jest zawarcie w decyzji wydanej w sprawie odroczenia należności bądź jej rozłożenia na raty 

warunku, że należność stanie się natychmiast wymagalna, łącznie z odsetkami i to także w przypadku zaniechania ich 

naliczania, w razie nieterminowej zapłaty nawet jednej raty, albo doprowadzenia do sytuacji, w której dane 

zabezpieczenie stało się pozorne.  

§ 12. Decyzje w sprawach, o których mowa w paragrafach powyższych, podejmuje Zarząd Powiatu 

Pszczyńskiego w formie uchwały.  

§ 13. Postępowanie w sprawach objętych postanowieniami niniejszej uchwały wszczyna się na wniosek dłużnika 

lub z urzędu.  

§ 14. Uchwała lub decyzja podjęta w sprawie należności Powiatu podlega doręczeniu dłużnikowi.  

§ 15.  1. Odwołania od uchwał Zarządu Powiatu Pszczyńskiego rozpoznaje Rada Powiatu Pszczyńskiego. Od 

uchwał Rady Powiatu odwołanie nie służy. 

2. O możliwości wniesienia odwołania lub o ostateczności uchwały podjętej w drugiej instancji dłużnik powinien 

zostać pouczony.  

§ 16.  1. Określone w postanowieniach niniejszej uchwały zasady umarzania należności Powiatu, odraczania 

płatności, bądź rozkładania na raty, mają odpowiednie zastosowanie do należności jednostek podległych pod Powiat 

Pszczyński, zaś decyzje w sprawie umorzenia należności, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty podejmuje

kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu Pszczyńskiego, informując o tym uprzednio Zarząd Powiatu 

Pszczyńskiego. 

2. W przypadku należności przekraczającej równowartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej, podjęcie decyzji przez kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Pszczyńskiego wymaga uprzedniej 

zgody Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.  

§ 17.  1. W przypadku, gdy udzielenie ulg w spłacie należności Powiatu stanowić będzie pomoc publiczną, stosuje

się poniższe postanowienia. 

2. Organ podejmujący rozstrzygnięcie o udzieleniu ulg, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność 

gospodarczą, może udzielać określonych wskazanych ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności Powiatu , które: 

3. Ulgi w spłacie należności Powiatu w przypadku wymienionym w ust. 2 pkt 3 lit. a mogą być udzielane jako 

pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.  

4. Ulgi w spłacie należności Powiatu, w przypadku wymienionym w ust. 2 pkt 3 lit. b-e, lit. j oraz lit. k mogą być 

udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo pomoc udzielana 

w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.  

§ 19. Traci moc uchwała Nr XLVII/374/2006 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie zasad umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminów płatności niektórych należności Powiatu.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji 

na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna 

wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; 

2) osoba prawna - została wykreślona 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; 

3) 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; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach 

prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis; 

3) stanowią pomoc publiczną: 

a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

b) udzielaną w celu zapobieżenia poważnym zakłóceniom w gospodarce o charakterze ponadsektorowym lub 

ich likwidacji, 

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego

podejmowanego w interesie europejskim, 

d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury i dziedzictwa narodowego, nauki oraz oświaty,

e) będącą rekompensatą za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie 

odrębnych przepisów, 

f) na szkolenia,

g) na zatrudnienie,

h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

i) na restrukturyzację,

j) na ochronę środowiska,

k) na prace badawczo-rozwojowe,

l) regionalną.

Przewodniczący Rady  

 

Eugeniusz Pająk 
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UCHWAŁA NR XLI/302/10  

RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  

z dnia 24 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zasad umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminów płatności niektórych należności 

Powiatu Pszczyńskiego 

 

Na podstawie: art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 

z 2001r., poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) 

Rada Powiatu uchwala: 

§ 1. Uchwała niniejsza określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Pszczyńskiemu lub jednostkom podległym pod Powiat

Pszczyński, zwanych dalej „należnością Powiatu”.  

§ 2. Należność Powiatu może być umorzona w całości, jeżeli: 

§ 3. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością odsetek 

i kosztów jej dochodzenia, chyba że organ upoważniony do podjęcia decyzji w sprawie z urzędu lub na wniosek 

zobowiązanego, postanowi inaczej.  

§ 4. Jeżeli zobowiązanie ma charakter zobowiązania solidarnego, okoliczności uzasadniające umorzenie należności

dotyczyć muszą wszystkich solidarnie zobowiązanych.  

§ 5. Umorzenie należności będącej zobowiązaniem z czynu niedozwolonego bądź ze względu na ważny interes 

dłużnika lub interes publiczny nastąpić może po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Powiatu, właściwej w sprawach 

finansowych.  

§ 6. Dopuszczalne jest umorzenie części należności Powiatu pod warunkiem terminowej spłaty (także w ratach) 

reszty należności obwarowanym nadto możliwością cofnięcia umorzenia w przypadku niezapłacenia bądź 

nieterminowego płacenia reszty należności.  

§ 7. W wypadkach uzasadnionych okolicznościami dotyczącymi dłużnika bądź jego rodziny, na jego wniosek 

płatność należności, jej części, odsetek od tej należności lub kosztów może zostać odroczona bądź rozłożona na raty 

z uwzględnieniem możliwości płatniczych dłużnika, jego sytuacji rodzinnej i innych okoliczności.  

§ 8.  1. Odroczenie płatności nie powinno być dłuższe niż na 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Rozłożenie na raty nie powinno być dłuższe niż na 12 miesięcznych rat.  

3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest odroczenie na czas dłuższy niż rok lub rozłożenie na 

większą liczbę rat, na raty kwartalne lub raty płatne przez czas dłuższy niż jeden rok.  

§ 9. Odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie na raty nie powoduje zwolnienia z obowiązku zapłaty 

odsetek za zwłokę, chyba że odraczając termin płatności bądź rozkładając na raty postanowiono inaczej.  

§ 10. Możliwe jest uzależnienie wydania decyzji w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności bądź jej 

rozłożenia na raty od złożenia zabezpieczenia w formie i na zasadach uzgodnionych z dłużnikiem.  

§ 11. Możliwe jest zawarcie w decyzji wydanej w sprawie odroczenia należności bądź jej rozłożenia na raty 

warunku, że należność stanie się natychmiast wymagalna, łącznie z odsetkami i to także w przypadku zaniechania ich 

naliczania, w razie nieterminowej zapłaty nawet jednej raty, albo doprowadzenia do sytuacji, w której dane 

zabezpieczenie stało się pozorne.  

§ 12. Decyzje w sprawach, o których mowa w paragrafach powyższych, podejmuje Zarząd Powiatu 

Pszczyńskiego w formie uchwały.  

§ 13. Postępowanie w sprawach objętych postanowieniami niniejszej uchwały wszczyna się na wniosek dłużnika 

lub z urzędu.  

§ 14. Uchwała lub decyzja podjęta w sprawie należności Powiatu podlega doręczeniu dłużnikowi.  

§ 15.  1. Odwołania od uchwał Zarządu Powiatu Pszczyńskiego rozpoznaje Rada Powiatu Pszczyńskiego. Od 

uchwał Rady Powiatu odwołanie nie służy. 

2. O możliwości wniesienia odwołania lub o ostateczności uchwały podjętej w drugiej instancji dłużnik powinien 

zostać pouczony.  

§ 16.  1. Określone w postanowieniach niniejszej uchwały zasady umarzania należności Powiatu, odraczania 

płatności, bądź rozkładania na raty, mają odpowiednie zastosowanie do należności jednostek podległych pod Powiat 

Pszczyński, zaś decyzje w sprawie umorzenia należności, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty podejmuje

kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu Pszczyńskiego, informując o tym uprzednio Zarząd Powiatu 

Pszczyńskiego. 

2. W przypadku należności przekraczającej równowartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej, podjęcie decyzji przez kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Pszczyńskiego wymaga uprzedniej 

zgody Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.  

§ 17.  1. W przypadku, gdy udzielenie ulg w spłacie należności Powiatu stanowić będzie pomoc publiczną, stosuje

się poniższe postanowienia. 

2. Organ podejmujący rozstrzygnięcie o udzieleniu ulg, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność 

gospodarczą, może udzielać określonych wskazanych ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności Powiatu , które: 

3. Ulgi w spłacie należności Powiatu w przypadku wymienionym w ust. 2 pkt 3 lit. a mogą być udzielane jako 

pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.  

4. Ulgi w spłacie należności Powiatu, w przypadku wymienionym w ust. 2 pkt 3 lit. b-e, lit. j oraz lit. k mogą być 

udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo pomoc udzielana 

w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.  

§ 19. Traci moc uchwała Nr XLVII/374/2006 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie zasad umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminów płatności niektórych należności Powiatu.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji 

na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna 

wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; 

2) osoba prawna - została wykreślona 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; 

3) 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; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach 

prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis; 

3) stanowią pomoc publiczną: 

a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

b) udzielaną w celu zapobieżenia poważnym zakłóceniom w gospodarce o charakterze ponadsektorowym lub 

ich likwidacji, 

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego

podejmowanego w interesie europejskim, 

d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury i dziedzictwa narodowego, nauki oraz oświaty,

e) będącą rekompensatą za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie 

odrębnych przepisów, 

f) na szkolenia,

g) na zatrudnienie,

h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

i) na restrukturyzację,

j) na ochronę środowiska,

k) na prace badawczo-rozwojowe,

l) regionalną.

Przewodniczący Rady  

 

Eugeniusz Pająk 
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UCHWAŁA NR XLI/302/10  

RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  

z dnia 24 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zasad umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminów płatności niektórych należności 

Powiatu Pszczyńskiego 

 

Na podstawie: art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 

z 2001r., poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) 

Rada Powiatu uchwala: 

§ 1. Uchwała niniejsza określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Pszczyńskiemu lub jednostkom podległym pod Powiat

Pszczyński, zwanych dalej „należnością Powiatu”.  

§ 2. Należność Powiatu może być umorzona w całości, jeżeli: 

§ 3. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością odsetek 

i kosztów jej dochodzenia, chyba że organ upoważniony do podjęcia decyzji w sprawie z urzędu lub na wniosek 

zobowiązanego, postanowi inaczej.  

§ 4. Jeżeli zobowiązanie ma charakter zobowiązania solidarnego, okoliczności uzasadniające umorzenie należności

dotyczyć muszą wszystkich solidarnie zobowiązanych.  

§ 5. Umorzenie należności będącej zobowiązaniem z czynu niedozwolonego bądź ze względu na ważny interes 

dłużnika lub interes publiczny nastąpić może po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Powiatu, właściwej w sprawach 

finansowych.  

§ 6. Dopuszczalne jest umorzenie części należności Powiatu pod warunkiem terminowej spłaty (także w ratach) 

reszty należności obwarowanym nadto możliwością cofnięcia umorzenia w przypadku niezapłacenia bądź 

nieterminowego płacenia reszty należności.  

§ 7. W wypadkach uzasadnionych okolicznościami dotyczącymi dłużnika bądź jego rodziny, na jego wniosek 

płatność należności, jej części, odsetek od tej należności lub kosztów może zostać odroczona bądź rozłożona na raty 

z uwzględnieniem możliwości płatniczych dłużnika, jego sytuacji rodzinnej i innych okoliczności.  

§ 8.  1. Odroczenie płatności nie powinno być dłuższe niż na 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Rozłożenie na raty nie powinno być dłuższe niż na 12 miesięcznych rat.  

3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest odroczenie na czas dłuższy niż rok lub rozłożenie na 

większą liczbę rat, na raty kwartalne lub raty płatne przez czas dłuższy niż jeden rok.  

§ 9. Odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie na raty nie powoduje zwolnienia z obowiązku zapłaty 

odsetek za zwłokę, chyba że odraczając termin płatności bądź rozkładając na raty postanowiono inaczej.  

§ 10. Możliwe jest uzależnienie wydania decyzji w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności bądź jej 

rozłożenia na raty od złożenia zabezpieczenia w formie i na zasadach uzgodnionych z dłużnikiem.  

§ 11. Możliwe jest zawarcie w decyzji wydanej w sprawie odroczenia należności bądź jej rozłożenia na raty 

warunku, że należność stanie się natychmiast wymagalna, łącznie z odsetkami i to także w przypadku zaniechania ich 

naliczania, w razie nieterminowej zapłaty nawet jednej raty, albo doprowadzenia do sytuacji, w której dane 

zabezpieczenie stało się pozorne.  

§ 12. Decyzje w sprawach, o których mowa w paragrafach powyższych, podejmuje Zarząd Powiatu 

Pszczyńskiego w formie uchwały.  

§ 13. Postępowanie w sprawach objętych postanowieniami niniejszej uchwały wszczyna się na wniosek dłużnika 

lub z urzędu.  

§ 14. Uchwała lub decyzja podjęta w sprawie należności Powiatu podlega doręczeniu dłużnikowi.  

§ 15.  1. Odwołania od uchwał Zarządu Powiatu Pszczyńskiego rozpoznaje Rada Powiatu Pszczyńskiego. Od 

uchwał Rady Powiatu odwołanie nie służy. 

2. O możliwości wniesienia odwołania lub o ostateczności uchwały podjętej w drugiej instancji dłużnik powinien 

zostać pouczony.  

§ 16.  1. Określone w postanowieniach niniejszej uchwały zasady umarzania należności Powiatu, odraczania 

płatności, bądź rozkładania na raty, mają odpowiednie zastosowanie do należności jednostek podległych pod Powiat 

Pszczyński, zaś decyzje w sprawie umorzenia należności, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty podejmuje

kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu Pszczyńskiego, informując o tym uprzednio Zarząd Powiatu 

Pszczyńskiego. 

2. W przypadku należności przekraczającej równowartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej, podjęcie decyzji przez kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Pszczyńskiego wymaga uprzedniej 

zgody Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.  

§ 17.  1. W przypadku, gdy udzielenie ulg w spłacie należności Powiatu stanowić będzie pomoc publiczną, stosuje

się poniższe postanowienia. 

2. Organ podejmujący rozstrzygnięcie o udzieleniu ulg, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność 

gospodarczą, może udzielać określonych wskazanych ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności Powiatu , które: 

3. Ulgi w spłacie należności Powiatu w przypadku wymienionym w ust. 2 pkt 3 lit. a mogą być udzielane jako 

pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.  

4. Ulgi w spłacie należności Powiatu, w przypadku wymienionym w ust. 2 pkt 3 lit. b-e, lit. j oraz lit. k mogą być 

udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo pomoc udzielana 

w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.  

§ 19. Traci moc uchwała Nr XLVII/374/2006 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie zasad umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminów płatności niektórych należności Powiatu.  

§ 20. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji 

na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna 

wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; 

2) osoba prawna - została wykreślona 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; 

3) 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; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach 

prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis; 

3) stanowią pomoc publiczną: 

a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

b) udzielaną w celu zapobieżenia poważnym zakłóceniom w gospodarce o charakterze ponadsektorowym lub 

ich likwidacji, 

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego

podejmowanego w interesie europejskim, 

d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury i dziedzictwa narodowego, nauki oraz oświaty,

e) będącą rekompensatą za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie 

odrębnych przepisów, 

f) na szkolenia,

g) na zatrudnienie,

h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

i) na restrukturyzację,

j) na ochronę środowiska,

k) na prace badawczo-rozwojowe,

l) regionalną.

Przewodniczący Rady  

 

Eugeniusz Pająk 
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