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z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilno – prawny, przypadających Gminie Tuczępy oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Tuczępy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielenia ulg w spłacie należnościpieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuczępy, warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu
(osoby)uprawnionego do udzielania tych ulg.
§ 2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznymnależności
pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Tuczępy na wniosek zobowiązanego, mogą
być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej
uchwale.
§ 3. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w §
2 uprawniony jest Wójt Gminy Tuczępy do kwoty 1.500,00 zł.
§ 4. Organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych
w § 2 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadające
Gminie Tuczępy, które stanowią pomoc publiczną:
1)

udzielaną
w celu
zapobieżenia
ponadsektorowym lub ich likwidacji,

2)

udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorstw działających w ramach
przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,

3)

udzielaną w celu promowania i wspierania kultury i dziedzictwa narodowego, nauki orazoświaty,

4)

poważnym

zakłóceniom

w gospodarce

o charakterze

będącą rekompensatą za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczympowierzonych na
podstawie odrębnych przepisów,

5)

na szkolenia,

6)

na zatrudnienia,

7)

na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

8)

na restrukturyzację,

9)

na ochronę środowiska,
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10)

na prace badawczo - rozwojowe

11)

regionalną.
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§ 5. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie
płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa
cywilnego.
§ 6. Odmowa umorzenia należności oraz odmowa odroczenia terminu spłaty całości lub części należności
albo odmowa rozłożenia płatności całości lub części należności na raty następuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli.
§ 7. Przepisy § 2 - § 6 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuczępy oraz
do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
§ 8. Przepisów § 2 - § 7 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz
rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
§ 9. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Tuczępy mogą być
umarzane w całości jeżeli:
1)

osoba fizyczna - zmarła, a nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątekniepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmiotycodziennego użytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;

2)

osoba prawna -- została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przyjednoczesnym braku
majątku, z którego można by wyegzekwować należność, aodpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)

zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska siękwoty wyższej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanieegzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4)

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
3. W przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1 umorzenie należności z urzędu następuje w formie
pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.
4. Przepisy § 9 ust. 1 - ust 3 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuczępy oraz do umarzania z urzędu
spłat innych należności ubocznych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy
§ 11. Traci moc uchwała Nr XIX/182/2006 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lipca 2006 w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Tuczępy
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego
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Przewodniczący Rady
Gminy
Bogdan Gozdek

