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UCHWAŁA NR XLIII/346/2010
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg- umarzania, odraczania terminu spłaty lub 
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 
Dobrodzień lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

Na podstawie art.59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.) 
Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne 
mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Dobrodzień lub jej jednostkom podległym Burmistrz 
Dobrodzienia może umarzać, odraczać lub rozkładać na raty ich spłatę, gdy: 

1)dłużnik wystąpił na piśmie (z wnioskiem) o udzielenie mu wymienionej w ust.1 ulgi, określając kwotę i rodzaj 
należności do objęcia wnioskowaną ulgą, 

2)dłużnik wykazał w sposób wyczerpujący swój ważny interes lub interes publiczny we wniosku, wskazał dowody 
potwierdzające przywołane okoliczności sprawy, oraz załączył je do wniosku, 

3)przeprowadzone postępowanie wyjaśniające przez Burmistrza potwierdziło wystąpienie okoliczności wskazanych we 
wniosku dłużnika oraz Burmistrz ustalił, iż rodzaj i charakter zaistniałych okoliczności przemawia za udzieleniem 
wnioskowanej ulgi, 

4)Burmistrz - w odniesieniu do należności Gminy Dobrodzień wynikających ze stosunków cywilnoprawnych do kwoty 
10.000 zł, 

5)Kierownik jednostki podległej - w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych 
dotyczących danej jednostki podległej do kwoty 3.000 zł, 

6)właściwa komisja Rady Miejskiej, zaopiniowała pozytywnie wniosek o ulgę w sytuacji, gdy kwota ulgi przekracza 
10.000 zł, 

7)okoliczności wskazane przez dłużnika są spełnione wobec wszystkich innych osób zobowiązanych z tytułu należności 
objętej wnioskiem, 

8)jest spełniony jeden z warunków: 

a) udzielona ulga nie stanowi pomocy publicznej, 

b) udzielona ulga stanowi pomoc de minimis - dla wnioskodawcy dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą - 
w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnoty Europejskiej 
dotyczących pomocy publicznej, 

c) udzielona ulga stanowi pomoc publiczną - dla wnioskodawcy dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą - 
mającą na celu naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, pomoc 
udzielaną w ramach programów określonych w odrębnych przepisach pomocowych. 

2. Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty spłaty należności, o których mowa w ust.1, w całości lub części, 
następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

3. Przepisy ust.1 - 2 stosuje się odpowiednio do umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłat od tych 
należności, o których mowa w ust. 1. 

4. Umorzenie należności głównej, o której mowa w ust.1, skutkuje umorzeniem należności odsetkowych i należności 
ubocznych. 

5. Od należności, której termin odroczono lub rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę od dnia złożenia 
wniosku o udzielenie ulgi. 

6. W przypadku gdy dłużnik nie spłaci należności odroczonej lub rozłożonej na raty w terminie określonym zgodnie 
z przepisami prawa cywilnego ( w porozumieniu, w umowie) należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast 
wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi do dnia zapłaty. 



Id: KNWBB-APJSP-DBCPB-ADUIO-EPDGN. Podpisany Strona 2

§ 2. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art.56 ust.1 ustawy o finansach publicznych 
Burmistrz może z urzędu umorzyć, odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty spłatę należności, o których mowa w § 
1 ust. 1, stosując zasady określone w § 1 ust.1 pkt 3 - 6 i ust.2 - 4. 

2. Udzielenie ulgi w przypadkach określonych w ust.1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/288/2006 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Damian Karpinski


