UCHWAŁA NR III/15/10
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie szczególnych zasad, sposobów i trybu umarzania , odraczania terminów spłat oraz rozkładania na
raty należnośći pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminnych jednostek organizacyjnych oraz
wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) oraz art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
157, poz. 1240 ze zmianami)
Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposoby i tryb umarzania i odraczania terminów spłat oraz
rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 2. Do należności, októrych mowa w § 1 należą w szczególności:
1) należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
2) należności z tytułu umów najmu, dzierżawy,
3) należności z tytułu sprzedaży towarów i usług (m.in. woda, ścieki, obiady w stołówkach szkolnych, za
przedszkole, usługi opiekuńcze);
4) partycypacje w kosztach budowy infrastruktury,
5) należności z tytułu kar umownych i naliczonych odsetek od należności.
§ 3. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania terminów spłaty oraz rozkładania na raty należności
pieniężnych, zwanych dalej należnościami, jest:
1) Wójt Gminy Pszczółki;
2) Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej - do kwoty 100 zł rocznie w stosunku do jednego dłużnika.
§ 4. 1. Należności mogą być umarzane w całości z urzędu, w szczególności jeżeli:
1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł i nie pozostawił żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów lub pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000zł;
2) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia z egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych, przy równoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
2. Na wniosek dłużnika należność główna i odsetki za zwłokę mogą być umorzone w całości lub części, jeżeli
przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub możliwości płatnicze dłużnika.
3. Umarzanie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić tylko wtedy,
gdy warunki umorzenia zachodzą w stosunku do wszystkich zobowiązanych.
4. Zawiadomienie o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które
wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust.1 lub 2.
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§ 5. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym organ uprawniony,
na wniosek dłużnika, może rozłożyć płatność całości lub części należności na raty bądź odroczyć termin spłaty
całości lub części należności, przy czym:
1) okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok,
2) okres rozłożenia należności na raty nie może być dłuższy niż 2 lata.
§ 6. 1. Od należności, której termin płatności odroczono lub spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek od
daty pisemnego podjęcia rozstrzygnięcia do upływu wyznaczonego terminu zapłaty.
2. Niewywiązanie się dłużnika z wyznaczonych terminów i kwot rat powoduje, że pozostałe raty stają się
natychmiast wymagalne wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od pierwotnego terminu płatności.
§ 7. 1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych składają Wójtowi kwartalną informację dotyczącą
zakresu umorzonych należności oraz ulg udzielonych w trybie niniejszej uchwały. Informacje te winny zawierać
określenie rodzaju zastosowanej ulgi, określenie dłużnika (osoba fizyczna, prawna, inna jednostka organizacyjna),
wysokość kwoty objętej ulgą, tytuł należności, okres na jaki rozłożono należność lub termin odroczenia
należności.
2. Wójt Gminy przekazuje Radzie Gminy Pszczółki zbiorcze informacje o podjętych decyzjach w sprawie
umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności w sprawozdaniach z wykonania budżetu
gminy za I półrocze i za rok budżetowy.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr III/29/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 grudnia 2002 roku.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłószeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.
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Uzasadnienie
Zaproponowana zmiana podyktowana jest wejściem w życie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawą
o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania
ulg w zakresie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
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