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UCHWAŁA NR LI/337/14
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 30 października 2014r.
w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek
organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz
udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
2013r., poz. 594, z późn. zmianami), oraz art. 58 ust. 1 pkt. 2, art. 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami) Rada Miejska w Sławie uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Wierzytelności Gminy oraz wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny mogą być odpowiednio – umarzane w całości lub części,
rozkładane na raty lub odraczane w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem
publicznym, w szczególności jeśli:
a. wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
b. nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;
c. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności;
d. postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne;
e. przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub ekonomiczne.
2. Umorzenie następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego, na wniosek
dłużnika, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt a), c), e) lub z urzędu w każdym przypadku określonym
w ust. 1.
3. Postanowień niniejszej uchwały nie stosuje się do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz
rozkładania na raty należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.
§ 2. 1. Do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności wszystkich wierzytelności jest
uprawniony Burmistrz Sławy.
2. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do umarzania, rozkładania na raty
i odraczania terminu płatności, jeżeli należność główna nie przekracza 200 PLN (dwieście złotych).
3. W przypadkach określonych w ust. 2 kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy składają
Burmistrzowi sprawozdanie z umorzonych należności oraz udzielanych ulg w terminie 10 dni od zakończenia
miesiąca, w którym dana ulga została udzielona.
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4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3 powinny zawierać imię i nazwisko beneficjenta, jego adres
zamieszkania. Nadto sprawozdanie powinno zawierać:
a) w przypadku umorzenia – okres zadłużenia, kwotę umorzoną, datę umorzenia;
b) w przypadku rozłożenia na raty – okres zadłużenia, kwotę rozłożoną na raty, datę przyznania ulgi;
c) w przypadku odroczenia płatności – okres zadłużenia, odroczoną kwotę płatności oraz datę przyznanej
ulgi.
5. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. 1. Burmistrz przedstawia Radzie sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych należności oraz
udzielonych ulg w trybie § 2 ust. 1 i ust. 2.
2. Do sprawozdań Burmistrza stosuje się odpowiednio § 2 ust. 4 i ust. 5 niniejszej uchwały.
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 są sporządzane kwartalnie do 15 dnia miesiąca następującego po
zakończeniu kwartału.
§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na wniosek
dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub
części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika.
2. Okres odroczenia terminu zapłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
§ 5. 1. Od wierzytelności, których termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek
za zwłokę za okres od wydania decyzji do upływu terminów zapłaty określonych w decyzji.
2. Jeżeli dłużnik nie zapłaci częściowo umorzonej należności w określonym terminie, decyzja o umorzeniu
częściowym może zostać cofnięta.
§ 6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji, pozostała do
zapłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również
z odsetkami, o których mowa w § 5.
§ 7. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o decyzji – należy przez nią rozumieć wyrażone na piśmie
oświadczenie woli przez właściwy do tego organ.
§ 8. 1. Organ lub osoby uprawnione wskazane w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, na wniosek dłużnika przedsiębiorcy, mogą udzielać ulg w przypadkach określonych w § 1 ust. 1 lit. a (w odniesieniu do
postępowania upadłościowego), § 1 ust. 1 lit. e oraz § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, które stanowią pomoc
de minimis w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 352/1 z dnia 24.12.2013r.).
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.).
3. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może
przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 352/1 z dnia 24.12.2013r.).
4. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu z każdą pomocą de minimis uzyskaną
w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną
niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka
finansowania ryzyka, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.
5. Pomoc publiczna, o której mowa ust. 1. może być udzielana do dnia 30 czerwca 2021r. zgodnie
Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 352/1 z dnia 24.12.2013r.).
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§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XLIX/337/10 z dnia 29 kwietnia 2010r., w sprawie
szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielanie
innych ulg w spłaceniu należności, a także organów do tego uprawnionych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański
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Załącznik
do uchwały nr LI/337/14
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 30 października 2014r.
SPRAWOZDANIE Z ZASTOSOWANIA ULG
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