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UCHWAŁA NR LI/289/2010
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Gminy Kietrz i jednostek podległych oraz wskazania 

organów lub osób do tego uprawnionych. 

Na podstawie art.59 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz.1240) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. 
U z 2001 roku Nr 142 poz.1591; ze zmianami Dz. U z 2002 r. nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984; Nr 
153 poz. 1271 i nr 214 poz.1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102 
poz.1055 , Nr 116 poz.1203 i Nr 167, poz.1759: Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457; Dz. U. z 2006 
roku Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173, poz.1218; Dz. 
U. z 2008 roku Nr 180 poz.1111 i Nr 223, poz.1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) Rada 
Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje; 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kietrz lub jednostkom podległym, zwanych dalej 
„należnościami” od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”. 

§ 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania 
oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy. 

§ 3. Umorzenia należności, w całości z urzędu stosuje się jeżeli: 

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 uległa likwidacji, 

5. zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. 

6. gdy jej wysokość nie przekracza kwoty 500,oo zł, a przewidywany koszt jej dochodzenia w postępowaniu 
sądowym i egzekucyjnym byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do tej należności. 

§ 4. Umorzenie należności, w całości lub w części, może nastąpić na wniosek dłużnika jeżeli: 

1. pobranie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo 
dalszemu funkcjonowaniu, 

2. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na 
to, ze majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, 

3. uzasadnione jest szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, 

4. inne szczególne okoliczności mające na względzie ważny interes dłużnika lub interes publiczny uzasadniają 
dokonanie umorzenia. 

§ 5. Umorzenie należności, obciążającej więcej niż jednego dłużnika, może nastąpić wtedy, gdy okoliczności 
uzasadniające umorzenie, wymienione w § 3 i § 4, zachodzą co do wszystkich dłużników. 

§ 6. 1. Na wniosek dłużnika, biorąc pod uwagę jego możliwości płatnicze, można: 
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1) rozłożyć należność na raty, 

2) odroczyć termin płatności całości lub części należności, 

3) odroczyć termin płatności i rozłożyć należność na raty. 

2. Rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności udziela się na okres nie dłuższy niż 24 
miesiące licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozłożenia na 
raty lub odroczenia terminu płatności może być dłuższy. 

3. Od należności, w stosunku do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust.2, nie nalicza się odsetek 
za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów zapłaty, chyba że przy zastosowaniu 
ulgi postanowiono inaczej. 

4. W przypadku nie dokonania przez dłużnika spłaty należności na warunkach ustalonych w trybie niniejszego 
paragrafu, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym 
również odsetkami , o których mowa w ust.3. 

§ 7. 1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności, na wniosek dłużnika prowadzącego 
działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania (zwanego dalej „ 
przedsiębiorcą”), stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, której udzielenie 
następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania 
art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 379 z 28.12.2006r.) 

§ 8. Po wniesieniu przez dłużnika wniosku, a także w przypadku skorzystania z możliwości udzielenia ulg 
z inicjatywy wierzyciela, organ lub osoba upoważniona do ich udzielania przeprowadza postępowanie wyjaśniające 
mające na celu ustalenie, czy zachodzą przesłanki wskazane w § 3, § 4 lub § 6 ust.1, a w przypadku przedsiębiorcy, 
czy spełnione są warunki określone w § 7. 

§ 9. 1. Uprawnionymi do umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności należności, o których 
mowa w § 1, są: 

1) Dyrektorzy jednostek podległych – w zakresie należności przysługujących podległym im jednostkom 
organizacyjnym: 

a) przy umarzania należności - do kwoty 500,oo zł, 

b) w przypadku rozkładania należności na raty lub odraczaniu terminu płatności do kwoty 2.000,oo zł, 

2) Burmistrz Kietrza – w zakresie pozostałych należności bez ograniczenia kwoty. 

2. Limity określone w ust.1 pkt.1 dotyczą należności jednostki z wszystkich tytułów łącznie od jednego 
dłużnika, z uwzględnieniem odsetek i innych należności ubocznych, umarzanych lub rozkładanych na raty 
w jednym roku obrotowym. 

§ 10. Umorzenie należności , rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności następuje na 
podstawie przepisów prawa cywilnego, np. w formie ugody lub jednostronnego oświadczenia woli osoby 
wymienionej w § 9 ust.1. 

§ 11. 1. Osoby wymienione w § 9 ust.1 pkt.1 zobowiązuje się do przedkładania Burmistrzowi Kietrza, wraz ze 
sprawozdawczością Rb, szczegółowych sprawozdań finansowych ( lub informacji negatywnych) o podjętych 
rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg określonych w niniejszej uchwale, w terminie do końca stycznia za 
rok poprzedni. 

2. Zobowiązuje się Burmistrza Kietrza do informowania Rady Miejskiej o podjętych w roku budżetowym 
rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg określonych w niniejszej uchwale, w terminie przewidzianym na 
złożenie sprawozdania z realizacji budżetu. 

§ 12. 1. Traci moc Uchwała Nr VI/35/2003 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 kwietnia 2003r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy oraz udzielania 
innych ulg w spłacaniu tych należności. 

2. Przepisy uchwały wymienione w ust.1 stosuje się do wniosków złożonych przed datą wejścia w życie 
niniejszej uchwały. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 
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§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

Franciszek Sobczuk


