
Uchwała Nr 16/III/2010
Rady Gminy Radłów

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących
                   należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
                   przypadających Gminie Radłów lub jej jednostkom organizacyjnym. 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 
2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 
106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 
620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

         § 1. 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, 
zwanych dalej „należnościami”, przypadających gminie Radłów lub jej jednostkom 
podległym oraz określa warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
        2. Przez „należności” należy rozumieć sumę należności:
1) głównej,
2) odsetek od należności głównej,
3) innych ubocznych (w szczególności kosztów postępowania sądowego, kosztów
     egzekucyjnych) 
       3. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty odbywa się w formie pisemnej na 
podstawie przepisów prawa cywilnego.
 
          § 2. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, 
odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty określają odrębne przepisy.

    § 3. 1. Należności mogą być umarzane w całości z urzędu lub na wniosek 
dłużnika, jeżeli:
1) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł, nie pozostawiając 

spadkobierców,



2) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności 
jego egzystencji,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym 
koszty dochodzenia przewyższą kwotę należności,

4) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego 
lub upadłościowego.

   2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, 
należności mogą być umarzane wyłącznie, gdy warunki umorzenia spełnione są 
wobec wszystkich zobowiązanych.

    § 4. Na wniosek dłużnika, uzasadniony ważnym interesem lub interesem 
publicznym:
1) należności mogą być umarzane w całości lub w części,
2) mogą zostać odraczane terminy spłaty całości lub części należności
3) płatność należności lub części może być rozłożone na raty. 

    § 5. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, 
odroczeń i rozkładanie na raty należności, odbywać się będzie zgodnie z 
przepisami wynikającymi z aktów prawnych Wspólnot Europejskich, przy czym 
ulgi te mogą stanowić pomoc:
1) nie będącą pomocą publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 
2) będącą  pomocą de minimis,
3) będącą pomocą publiczną

   § 6. 1. Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub której spłatę 
rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę od dnia udzielenia ulgi do 
upływu terminu zapłaty.
          2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności 
lub rat określonych w oświadczeniu woli, stanowiącej podstawę udzielenia ulgi, 
cała pozostająca do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z 
należnymi odsetkami, o których mowa w ust. 1.
          3. Okres odroczenia spłaty należności nie może być dłuższy niż rok a okres 
spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 2 lata.

   § 7. 1. Do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłaty należności, o 
których mowa w § 1 uprawniony jest Wójt Gminy Radłów.
         2. Przed umorzeniem lub udzieleniem ulg wymienionych ust. 1, w 
odniesieniu do należności, których kwota przekracza 5.000,00 zł, Wójt zasięga 
opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Radłów.
         3. Przy ustalaniu kwoty należności, o której mowa w ust. 2 podlegającej 
umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty uwzględnia się wyłącznie należności 
główne.
        4. Organ właściwy do umarzania należności głównej jest również uprawniony 
do umarzania całości lub części odsetek oraz innych należności ubocznych.



    § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    § 9. Uchyla się uchwałę nr 205/XXXIV/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 7 
czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych. 
  
 § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

        


