
Uchwała Nr VI / 58 / 2007
Rady Gminy Pawłowice

z dnia  kwietnia 2007 r.

w sprawie:  szczegółowych zasad i trybu umarzania w ierzytelno ści jednostek organizacyjnych
Gminy  Pawłowice  z  tytułu  nale Ŝności  pieni ęŜnych,  do  których  nie  stosuje  si ę
przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielani a innych ulg w spłacaniu
tych nale Ŝności, a tak Ŝe wskazania organów do tego uprawnionych.

           Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
ustala, co nast ępuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty
wierzytelności  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Pawłowice,  z  tytułu  naleŜności  pienięŜnych,  do
których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm. - Ordynacja Podatkowa,
zwanej  dalej  „wierzytelnościami"  wobec  osób  fizycznych,  osób  prawnych,  a  takŜe  jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanej dalej „dłuŜnikami".

§ 2

1.  Wierzytelność moŜe zostać umorzona w całości lub w części, jeŜeli:
1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub

upadłościowego,
     2)  nie moŜna ustalić dłuŜnika lub dłuŜnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
     3)  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty

wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne,    

     4) wszczęcie egzekucji okazało się niemoŜliwe albo byłoby bezcelowe wobec stwierdzenia, Ŝe
kwota uzyskana z egzekucji nie pokryłaby kosztów egzekucyjnych.

2.  Umorzenie wierzytelności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 moŜe nastąpić na wniosek
dłuŜnika,  a  w  przypadkach  określonych  w  ust  1  pkt  1,2,3,4  równieŜ  z  urzędu,  z  inicjatywy
wierzyciela.

3.  Decyzja  (porozumienie)  o  umorzeniu  wierzytelności  musi  być  poprzedzona  postępowaniem
wyjaśniającym, które wykaŜe przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust 1.

4. JeŜeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza
się  termin zapłaty pozostałej  części wierzytelności.  W razie niedotrzymania tego terminu przez
dłuŜnika decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.
5.  Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niŜ jeden dłuŜnik, moŜe
nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust.1 zachodzą co do
wszystkich dłuŜników.
6. Udzielenie ulg, umarzanie, odraczanie spłat i rozkładanie na raty wierzytelności przypadających
gminie i jej jednostkom organizacyjnym lub przesunięcie terminu płatności moŜe nastąpić w
stosunku do danego dłuŜnika z tego samego tytułu raz w roku. 

§ 3



1.  Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:
  a)   Wójt Gminy Pawłowice, jeŜeli kwota wierzytelności i odsetek nie przekracza jednorazowo

10.000.00 zł,
b) Kierownicy  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Pawłowice,  jeŜeli  kwota  wierzytelności  nie

przekracza jednorazowo 1.000,00 zł, a wierzytelność wynikła z zakresu działania kierowanych
przez nich jednostek,

c) Wójt  Gminy  Pawłowice  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  właściwej  komisji,  jeŜeli  kwota
wierzytelności przekracza 10.000,00 zł.

2.  Przez kwotę wierzytelności, o której mowa w ust.1 rozumie się wymagalną naleŜność pienięŜną
(naleŜność główną) przypadającą od dłuŜnika wraz z płatnościami ubocznymi (odsetki i koszty
dochodzenia wierzytelności), a jeŜeli wierzytelność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty
odsetki – sumę tych odsetek ustaloną według stanu na dzień wydania decyzji lub zawarcia
porozumienia.

       § 4

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi osoby i organy
wymienione w §3, na wniosek dłuŜnika mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części
wierzytelności lub rozłoŜyć płatność całości lub części wierzytelności na raty na okres nie dłuŜszy niŜ
12 miesięcy licząc od dnia złoŜenia wniosku.

2.  Od naleŜności pienięŜnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłoŜono na raty nie pobiera
się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty.

3.  JeŜeli dłuŜnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności
odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, wierzytelność pozostała do zapłaty
staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi liczonymi od dnia
wydania decyzji lub porozumienia.

4.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  podyktowanych  waŜnym  interesem  dłuŜnika,  w
szczególności gdy egzekucja wierzytelności moŜe zagraŜać jego egzystencji albo uzaleŜnione jest
to względami społecznymi i gospodarczymi, a takŜe w przypadkach losowych, przez które rozumie
się  między innymi śmierć  współmałŜonka dłuŜnika zamieszkującego z  nim  wspólnie,  i  równieŜ
dzieci zamieszkujące z nim wspólnie lub ich długotrwałą chorobę , Wójt Gminy Pawłowice moŜe na
wniosek dłuŜnika lub z inicjatywy własnej umorzyć, odroczyć na okres nie dłuŜszy niŜ 24 miesiące
albo rozłoŜyć na raty na okres do 24 miesięcy część lub całość wierzytelności.

5.  W przypadkach opisanych w ust. 1 i 4 progi i osoby określone w § 3 ust. 1 oraz tryb i zasady
określone w  § 2 ust. 3,4 i 5 oraz w § 3 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5

Umorzenie wierzytelności, a takŜe udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje:
-   w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji
    administracyjnej,
-  w  odniesieniu  do  wierzytelności  wynikających  ze  stosunków  cywilnoprawnych  w  drodze

porozumienia (umowy),
-  w  odniesieniu  do  umarzania  wierzytelności  zarówno  o  charakterze  administracyjnym  jak

wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, w sytuacjach przewidzianych w § 2 pkt 1 pkt 2 w
drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 6

Udzielenie ulg w formie umarzania, odraczania i rozkładania na raty na wniosek podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną następuje
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291z późn. zm.)



§ 7

Osoby wymienione w § 3pkt 1 lit. b zobowiązuje się do przedkładania Wójtowi Gminy szczegółowych
sprawozdań wraz z imienną listą wnioskodawców o zastosowaniu ulgi określonej w niniejszej uchwale,
bądź informację o nie zastosowaniu Ŝadnych ulg w terminie do końca stycznia za rok poprzedni.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/475/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30.06.2006 r.

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 10

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.


