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UCHWAŁA NR XXXVI/252/13
RADY GMINY BIELINY
z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bieliny
lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013 r.
Poz.594 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2013r. poz.885.) Rada Gminy Bieliny uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bieliny lub jej jednostkom
podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazuje organ uprawniony do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzycielu - rozumie się przez to gminę Bieliny oraz jej jednostki podległe;
2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadajacą
osobowości prawnej;
3) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności
pieniężnych;
4) należności pieniężnej - rozumie się przez to wymagalną kwotę główną zobowiązań mających charakter
cywilnoprawny wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia tej należności (jako należności
ubocznej) według stanu na dzień podjęcia decyzji;
5) ważnym interesie dłużnika - rozumie się przez to sytuacje finansową, majątkową lub społeczną, również
gospodarczą, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w
przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu.
§ 3. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art.56 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust.1 następuje w formie określonej w art.58 ust. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
§ 4. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich splata
może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym, w szczególności jeżeli dłużnik:
1) osoba fizyczna nie jest w stanie uregulować należności z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków,
na które nie mogła mieć wpływu i które były niezależne od jej postępowania np. długotrwałej lub ciężkiej
choroby, bezrobocia osoby zobowiązanej, jeżeli nie posiada ona innych źródeł dochodu pozwalających na
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spłatę należności, utraty możliwości zarobkowania, braku środków na pokrycie niezbędnych wydatków
bieżących koniecznych do utrzymania rodziny, w tym małoletnich dzieci, utraty majątku z powodu zdarzeń
losowych, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej znalazła się przejściowo
w trudnej sytuacji ekonomicznej.
2. Udzielanie ulg oraz odmowa ich udzielania następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli
złożonego przez organ wymieniony w § 7 uchwały.
§ 5. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.
2. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa
w § 4 ust. 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające
udzielenie ulgi.
3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.
4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ
wymieniony w § 7 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez
rozpatrzenia.
§ 6. 1. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może
nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników danej
wierzytelności.
2. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, w oświadczeniu o umorzeniu wyznacza się termin spłaty
pozostałej do uregulowania części należności. W takim przypadku dłużnika poucza się, że niedotrzymanie
terminu spłaty pozostałej części należności skutkuje odstąpieniem od umorzenia.
3. Od należności pieniężnej umarzanej nie pobiera się odsetek za okres od dnia następującego po dniu
złożenia wniosku do dnia zawarcia umowy lub wydania oświadczenia woli włącznie.
§ 7. 1. Do umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Bieliny i jej jednostek podległych uprawniony jest Wójt Gminy Bieliny.
2. W przypadkach zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty
należności pieniężnych jednostek podległych gminie, kierownicy tych jednostek przygotowują i przedkładają
Wójtowi wnioski o umorzenie należności lub zastosowanie ulgi wraz z uzasadnieniem.
3. Wójt może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć należność jednostki podległej gminie na zasadach
przewidzianych dla umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności Gminy Bieliny.
§ 8. Wójt Gminy może na wniosek dłużnika odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub
rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia
złożenia przez dłużnika wniosku.
§ 9. 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego
terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:
1) dowody, na podstawie których organ udzielił ulgi, okazały się fałszywe;
2) dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;
3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.
2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat - należność pieniężna staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
§ 10. 1. Dla dłużników prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę
organizacyjnoprawną oraz sposób finansowania, ulgi wymienione w § 4 uchwały oraz art.56 ust.1 pkt.5
ustawy o finansach publicznych, stanowią pomoc publiczną, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).
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2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może
przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi rozporządzenie wymienione
w ust. 1.
3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną
w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z każdą pomocą
inną niż de minimis, otrzymaną otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych,
niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.
4. W celu uzyskania pomocy dłużnik, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do przedstawienia
wierzycielowi, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
5. Pomoc publiczna, o której mowa w niniejszym paragrafie zgodnie z art.5 ust.3 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1998/2006 może być wdrażana wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą do dnia
30 czerwca 2014 r.
§ 11. Wnioski o udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu
w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 12. Wójt składa Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem w wykonania budżetu informację
o każdej liczbie i kwocie udzielonych ulg.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXVI/220/09 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 września 2009 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności gminy Bieliny i jej
jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Piotr Nowakowski

