UCHWAŁA NR VII/44/2011
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
naleŜności pienięŜnych Gminy Łopuszno i jej jednostek organizacyjnych, mających charakter
cywilno - prawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3, art. 60 i art. 61 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1540 ze zm./ uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania oraz rozkładania na raty
wierzytelności Gminy Łopuszno oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu naleŜności
pienięŜnych, mających charakter cywilno-prawny zwanych dalej "wierzytelnościami" wobec
osób fizycznych, osób prawnych, a takŜe jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej zwanych dalej "dłuŜnikami".
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§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
wierzytelności - oznacza to naleŜność główną lub odsetki za zwłokę albo kary umowne, przy
czym kwoty wierzytelności tego samego dłuŜnika wynikające z róŜnych tytułów nie sumuje
się,
dłuŜniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a takŜe jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej,
uldze - oznacza to rozłoŜenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności,
kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty
pocztowe oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty
wierzytelności,
kosztach egzekucji - oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków poniesionych w celu
przeprowadzenia egzekucji.

§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg uprawniony jest:
a) Wójt Gminy - jeŜeli kwota wierzytelności nie przekracza jednorazowo 10.000 zł,
b) Wójt Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów, Handlu i Usług Rady
Gminy jeŜeli kwota wierzytelności przekracza 10.000 zł. a nie przekracza kwoty 20.000
zł,
c) Wójt Gminy, po uzyskaniu zgody Rady Gminy, jeŜeli kwota wierzytelności przekracza
20.000 zł.
2. Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 1 rozumie się naleŜność główną wraz
z kwotą naliczonych odsetek.
§ 4. Organ właściwy do umarzania kwoty głównej wierzytelności oraz udzielania ulg
w spłacie jest równieŜ uprawniony do umarzania kwoty naliczonych odsetek oraz innych
naleŜności ubocznych.
§ 5. 1. Wierzytelność moŜe być umorzona w całości lub w części, jeŜeli ustalone w toku
postępowania wyjaśniającego okoliczności wykaŜą, Ŝe wymaga tego waŜny interes dłuŜnika lub
interes publiczny w szczególności:

a) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności,
b) w wyniku postępowania egzekucyjnego stwierdzono, Ŝe dłuŜnik nie posiada majątku,
z którego moŜna by dochodzić naleŜności,
c) naleŜności nie odzyskano w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
d) przed wszczęciem egzekucji okaŜe się, Ŝe dłuŜnik lub osoby pozostające na jego
utrzymaniu byliby pozbawienie niezbędnych środków na utrzymanie,
e) dłuŜnik zmarł nie pozostawiając Ŝadnego majątku lub nie moŜna ustalić jego prawnych
następców
f) nie moŜna ustalić miejsca zamieszkania dłuŜnika,
g) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.
2. Wierzytelność moŜe być umorzona na uzasadniony wniosek dłuŜnika. Dopuszcza się
moŜliwość umorzenia z urzędu, jeŜeli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1
potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Gminy lub jej jednostek
organizacyjnych.
3. Umorzenie wierzytelności, za które odpowiada więcej niŜ jeden dłuŜnik moŜe nastąpić,
gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłuŜników
4. JeŜeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wówczas wyznacza się termin zapłaty
pozostałej do uregulowania wierzytelności. W takim przypadku dłuŜnik winien być pouczony, Ŝe
nie dotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności moŜe skutkować odstąpieniem
od umorzenia.
5. Umorzenie wierzytelności moŜe równieŜ obejmować tylko naleŜności uboczne.
§ 6. 1. Na wniosek dłuŜnika moŜna odroczyć termin zapłaty całości lub części
wierzytelności, a takŜe rozłoŜyć na raty, jeŜeli przemawiają za tym udokumentowane trudności
płatnicze dłuŜnika, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności.
2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie nie pobiera się odsetek za zwłokę
za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu zapłaty.
3. JeŜeli dłuŜnik nie spłaci wierzytelności albo jej części w określonym terminie
odpowiednio wierzytelność albo jej część staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami od
dnia wymagalności.
§ 7. W przypadku, gdy dłuŜnik jest przedsiębiorcą niezaleŜnie od zasad i trybu umarzania
wierzytelności i udzielania ulg w spłacaniu naleŜności określonych niniejszą uchwałą stosuje się
przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404).
§ 8. Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia
w Ŝycie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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