
Id: ZMHSX-MWLEE-PVEDH-BSRNP-BQTAU. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XLIV/247/2010
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 
Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja 

podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych. 

Na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty 
spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Głuszyca i jej 
jednostkom podległym. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. wierzytelności – rozumie się przez to należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny; 

2. dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej; 

3. wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Głuszyca i jej jednostki podległe; 

4. uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych 
przypadających Gminie Głuszyca i jej jednostkom podległym. 

§ 3. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności 
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 
1240). 

2. Udzielenie ulgi o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy 
wymienionej w ust. 1. 

§ 4. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może 
być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem 
publicznym w szczególności, jeżeli: 

1) dłużnik – osoba fizyczna znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i nie jest w stanie uiścić należności ze 
względu na wysokość dochodów oraz istnieje zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego 
utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą 
dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, 
alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, 
zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową; 

2) dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, znalazła się 
w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej. 

2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia 
między dłużnikiem, a organem lub osobą uprawnioną wymienioną w § 6 uchwały. 

3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu udzieleniu ulg, o których mowa w ust. 1 musi być poprzedzona 
postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1. 

4. Odmowa udzielania ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli 
złożonego przez organ lub osobę wymienioną w § 6 uchwały. 

§ 5. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić 
w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione przez wszystkich dłużników. 

§ 6. 1. Do udzielania ulg uprawnieni są: 
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1) Burmistrz Głuszycy bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych z zachowaniem wymogu ust. 
2 na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia złożenia wniosku. 

2) Kierownicy jednostek podległych: 

a) jeżeli kwota należności pieniężnych nieprzekracza 4-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w roku 
poprzedzającym podjecie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” 
przez Prezesa GUS dla celów naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, maksymalnie 
na okres 4 lat, 

b) uprawnieni są do umarzania, rozłożenia na raty lub odroczenia spłaty wierzytelności przekraczającej kwoty 
wymienione w lit. a, z zachowaniem wymogu ust. 2 za zgodą Burmistrza Głuszycy i na zasadach przez niego 
określonych (w szczególności: ilości rat, termin spłaty, oprocentowanie itd.). 

2. Umorzenie wierzytelności przekraczającej 6-krotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2 lit. a, wymaga uprzednio pozytywnej opinii Rady Miejskiej. 

3. Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 1 i 2 rozumie się należność główną. 

4. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji. 

§ 7. Organ właściwy do umarzania wierzytelności głównej jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz 
innych należności ubocznych. 

§ 8. 1. Burmistrz Głuszycy lub kierownicy jednostek podległych Gminie Głuszyca udzielając ulgi zawierają 
z dłużnikiem porozumienie określając w szczególności ilość rat, oprocentowanie z tytułu zwłoki i inne niezbędne 
postanowienia. 

2. Wymienione w ust. 1 oprocentowanie jest stałe w czasie realizacji umowy i nie może być niższe od 50 % 
odsetek ustawowych obowiązujących w czasie trwania umowy. 

§ 9. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi. 

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub 
osoba uprawniona wymieniona w § 6 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia. 

4. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez 
rozpatrzenia. 

§ 10. 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 lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe; 

2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną 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 – niespłacona należność pieniężna staje się 
natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu do dnia zapłaty. 

§ 11. Do umarzania lub udzielania ulg dla przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 
j.t.). 

§ 12. Do wniosków o udzielenie ulg nierozpoznanych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały dotyczących 
należności: 

1. cywilnoprawnych, stosuje się przepisy niniejszej uchwały, 

2. innych niż cywilnoprawne, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 13. Uchyla się z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały: 

1. Uchwałę Nr XVI/104/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22.12.2001 r. w sprawie zasad i trybu 
umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje 
się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg o spłacaniu tych należności oraz 
wskazania organów do tego upoważnionych, 
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2. Uchwałę Nr IV/20/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XVI/104/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22.12.2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania 
wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg o spłacaniu tych należności oraz wskazania 
organów do tego upoważnionych. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 



Id: ZMHSX-MWLEE-PVEDH-BSRNP-BQTAU. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych oraz potrzeba dostosowania 
zapisów uchwały do aktualnej rzeczywistości prawnej i gospodarczej spowodowały potrzebę dokonania zmian 
w przepisach dotychczasowych i podjęcia nowej uchwały dotyczącej umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek organizacyjnych. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Jan Chmura


