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UCHWAŁA NR XII/69/2011
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym, przysługujących Gminie Janowice Wielkie, warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania 
organów do tego uprawnionych 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. 
nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, 
poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Janowice Wielkie postanawia, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty 
wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku - Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz.60 ze zm. ), zwanych dalej „wierzytelnościami” 
wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
zwanych dalej „dłużnikami”, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie 
stanowić pomoc publiczną oraz wskazuje się organy uprawnione do udzielania ulg 

§ 2. Wierzytelnościami, o których mowa w § 1, są wymagalne należności pieniężne (należność główna), 
przypadające od jednego dłużnika oraz należne od tego dłużnika odsetki i kosztami dochodzenia należności ( 
należności uboczne), według stanu na dzień umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty. 

§ 3. 1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części jeżeli: 

a) nie została ściągnięta w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, 

b) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców, 

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie , że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia (koszty związane z doręczeniem wezwań do zapłaty, sądowe, zastępstwa procesowego 
itp.) i egzekucji tej wierzytelności lub że postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 

d) mimo braku okoliczności wymienionych w pkt. a - c przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że za 
umorzeniem przemawiają szczególne względy gospodarcze lub społeczne, albo jest ono uzasadnione ważnym 
interesem dłużnika, w szczególności jeżeli ściągniecie wierzytelności zagraża jego egzystencji, wobec bardzo 
trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, 

e) wierzytelność uległa przedawnieniu. 

2. Umorzenie w przypadkach określonych w ust.1 pkt. d-e następuje na udokumentowany wniosek dłużnika, 
a w przypadkach określonych w ust.1 pkt. a - c także z urzędu . 

3. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie należności ubocznych w całości lub w takiej 
części w jakiej została umorzona należność główna. 

4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie, o których mowa w ust. 1 dotyczą wszystkich dłużników 

5. Jeżeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części należności, w decyzji należy określić termin zapłaty 
pozostałej części należności. 

6. W przypadku gdy dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty decyzja o umorzeniu może podlegać cofnięciu, 
należność w całości staje się natychmiast wymagalna. 

§ 4. Dowodami zaistnienia przesłanek z § 3 mogą być między innymi: 

1. zaświadczenie o zarobkach, 

2. odcinek renty lub emerytury, 

3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, 
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4. wywiad środowiskowy, 

5. postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji, 

6. oświadczenie o stanie majątkowym, 

7. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, 

8. orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy, 

9. akt zgonu dłużnika lub postanowienie o jego wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, 

10. orzeczenie o upadłości dłużnika. 

§ 5. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielanie jej następuje zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87i 
88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L379 z dn. 28.12.2006 r.). 

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć 
dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w ust.1. 

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił. 

4. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w celu uzyskania pomocy de minimis winien przedstawić 
zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art.37 ust. pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U . z 2007 r. nr 59, poz.404 i z 2008 r. nr 93, 
poz.585). 

§ 6. 1. Do umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności upoważniony jest Wójt Gminy. 

2. Decyzje Wójta nie podlegają zaskarżeniu. 

3. Przed podjęciem decyzji Wójt Gminy jest zobowiązany do uzyskania opinii prawnej oraz kontrasygnaty 
Skarbnika Gminy. 

§ 7. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi oraz ważnym interesem 
dłużnika Wójt Gminy na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności oraz 
rozłożyć ją na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes gminy . 

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek ustawowych za 
zwłokę od dnia złożenia kompletnego wniosku w tej sprawie do dnia upływu terminu lub terminów zapłaty. 

3. Jeżeli w terminie określonym w decyzji dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej należności, bądź nie zapłacił 
w terminie którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona wierzytelność, cała niespłacona wierzytelność staje się 
natychmiast wymagalna, a terminem jej płatności staje się termin pierwotnie określony. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXVII/162/2006 Rady Gminy 
w Janowicach Wielkich z dnia 30 czerwca 2006 roku – w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania 
wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja 
podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych . 

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

Zgodnie z art. art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości Rady 
Gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Art. 59 ustawy 
o finansach publicznych stanowi: Art. 59. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub 
interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu 
terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub 
rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 
z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, 
sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do 
udzielania tych ulg. 3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić 
o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 
56 ust. 1. 4. Do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami stosuje się przepisy art. 55-
58, z tym że uprawnienia kierownika państwowej jednostki budżetowej przysługują zarządowi jednostki 
samorządu terytorialnego. Uchwała określa wymagane ustawą elementy, tj.: szczegółowe zasady, sposób i tryb 
udzielania ulg, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg. Uchwała nie powoduje 
bezpośrednich konsekwencji dla budżetu gminy i nie wymaga istotniejszych rozwiązań organizacyjnych 
w Urzędzie Gminy. 


