Uchwała Nr L/232 /2006
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 01 sierpnia 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
naleŜności pienięŜnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego
uprawnionych

Na podstawie art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 , Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz.319) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568,
z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 roku Nr 172
poz.1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 roku Nr 17 poz.128) Rada Miejska w Ujeździe uchwala,
co następuje:

§1
Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz
rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej
„naleŜnościami” , do których nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz.60
z póź. zm.) na rzecz Gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych od osób fizycznych, osób
prawnych, a takŜe jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
zwanych dalej „dłuŜnikami”.
§2
1.NaleŜności pienięŜne mogą być umarzane w całości lub w części, jeŜeli:
a) dłuŜnik, osoba fizyczna, zmarł nie pozostawiając Ŝadnego majątku
b) dłuŜnik, osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy
jednoczesnym braku majątku, z którego moŜna by egzekwować naleŜność,
a odpowiedzialność z tytułu naleŜności nie przechodzi na osoby trzecie,
c) naleŜności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub
upadłościowego,
d) umorzenie naleŜności uzasadnione jest innym waŜnym interesem dłuŜnika lub
interesem społecznym
2. Umorzenie naleŜności moŜe nastąpić z urzędu, a w przypadku określonym w ust.1 pkt. d
na wniosek dłuŜnika
3. JeŜeli umorzenie dotyczy części naleŜności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu)
oznacza się termin zapłaty pozostałej naleŜności.
W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa (porozumienie) ulega uchyleniu.

4. Umorzenie naleŜności, w przypadku gdy oprócz dłuŜnika głównego zobowiązane są inne
osoby, moŜe nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia określone w pkt. 1 zachodzą
wobec wszystkich zobowiązanych
5. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu zaległości musi być poprzedzone postępowaniem
wyjaśniającym, które wykaŜe przynajmniej jedną z przesłanek wymienionych w ust.1
6. Umorzenie, odraczanie i rozkładanie naleŜności na raty następuje:
a) w odniesieniu do naleŜności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji
administracyjnej
b) w odniesieniu do naleŜności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych
w drodze porozumienia
§3
Organem uprawnionym do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty
naleŜności pienięŜnych jest:
1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w uzgodnieniu z Burmistrzem, jeŜeli kwota naleŜności
nie przekracza kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym
umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych
2. Burmistrz Ujazdu, jeŜeli kwota naleŜności nie przekracza pięciokrotnej kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia określonego w pkt.1
3. Burmistrz Ujazdu po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej, jeŜeli kwota naleŜności przekracza
wartość określoną w pkt.2
§4
Do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych
przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz.1291)
§5
Niniejszej uchwały nie stosuje się do opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych.
§6
Informację o wysokości umorzonych, odroczonych lub rozłoŜonych na raty naleŜnościach
Burmistrz Gminy przedkładać będzie wraz z półroczną informacja i rocznym sprawozdaniem
z wykonania budŜetu.

§7
Traci moc uchwała Nr XL/220/2001 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 listopada 2001
roku w sprawie : zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu
naleŜności pienięŜnych do których nie stosujecie przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa,
udzielanie innych ulg w spłacie tych naleŜności oraz wskazanie organów do tego
uprawnionych.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§9
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

