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z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stopnica oraz jej
jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Stopnica uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych, majach charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stopnica i jej jednostkom
podległym należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny zwanych dalej należnościami.
§ 2.
1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części wyłącznie w przypadkach gdy:
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 ulega likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
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. Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ust.1, może nastąpić z urzędu lub na wniosek
dłużnika.
§ 3.
1. Umorzenie w całości lub części może nastąpić na wniosek dłużnika, jeżeli pobranie należności zagraża
istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu.
2. Na wniosek dłużnika uzasadniony ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym mogą zostać:
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1) odroczone terminy zapłaty całości lub części należności,
2) rozłożone na raty płatności należności.
3. Przed podjęciem rozstrzygnięcia o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty należności należy
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
§ 4. W przypadku braku możliwości zaspokojenia należności w formie pieniężnej, należność może być na
wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenia rzeczowe lub usługi, odpowiadające wartości należności.
Postanowienia § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń
rzeczowych i usług oraz ich przydatność dla Gminy.
§ 5. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłat należności uprawniony jest Wójt Gminy lub
osoba przez niego upoważniona, która podejmuje rozstrzygnięcia w formie pisemnej.
§ 6. Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona cofa swoje rozstrzygnięcie w zakresie umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności w przypadku, gdy wyjdzie na jaw, że dowody na
podstawie których należność umorzono, odroczono spłatę lub rozłożono na raty okazały się fałszywe.
§ 7. Do udzielania ulg będących pomocą publiczną w odniesieniu do dłużników – przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
§ 8. Umarzanie należności i udzielanie innych ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.
§ 10. Traci moc uchwała Nr 6/2003 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności oraz wskazaniu organów do tego uprawnionych.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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