Uchwała nr XL/264/2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
o zmianie uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/244/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 r. w
sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności o charakterze
cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z
2013 roku poz. 595 ) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 roku poz. 885 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
1. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Na wniosek dłuŜnika naleŜność moŜe zostać umorzona w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych
waŜnym interesem dłuŜnika lub interesem publicznym w szczególności gdy:
1).......................................................................................................................................... dotyczy
osób fizycznych (ściąganie naleŜności zagraŜa egzystencji dłuŜnika);
2).......................................................................................................................................... dotyczy
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
- istnieje zagroŜenie likwidacją miejsc pracy i utratą źródła dochodów przez osoby niepełnosprawne,
- przyczyną okresowej utraty płynności finansowej były niedające się przewidzieć zdarzenia losowe;
3 ) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem
i egzekucją naleŜności byłyby równe albo wyŜsze od kwoty naleŜności lub naleŜność okazałaby się
nieściągalna.
2. w § 5 uchwały dodaje się pkt. 5 o następującej treści:
5) zachodzi waŜny interes dłuŜnika lub interes publiczny.
3. w § 6 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. .................................................................................................................................. Na

wniosek

dłuŜnika:
1) naleŜności mogą być umorzone w części;
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części naleŜności;
3) ......................... płatność całości lub części naleŜności moŜe zostać rozłoŜona na raty
- w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, w szczególności moŜliwościami
płatniczymi dłuŜnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.
4. w § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Umorzenie naleŜności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części naleŜności albo rozłoŜenie
płatności całości lub części naleŜności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów
prawa cywilnego.

2. W przypadkach o których mowa w § 5 pkt. 1,2 i 4 umorzenie naleŜności następuje
w formie jednostronnego oświadczenia woli.
3. Odmowa umorzenia naleŜności, odroczenia terminu spłaty całości lub części naleŜności albo

rozłoŜenia płatności całości lub części naleŜności na raty następuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli.

Uzasadnienie

W przypadkach uzasadnionych waŜnym interesem dłuŜnika lub interesem publicznym naleŜności
pienięŜne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej
jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata moŜe być odraczana i rozkładana na raty, na
zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ) w art. 59
daje jednostkom samorządu terytorialnego moŜliwość decydowania o własnych dochodach poprzez
określanie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki samorządu terytorialnego i jej
jednostek organizacyjnych z tytułu naleŜności pienięŜnych.

