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UCHWAŁA NR IV/32/2011
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrodzień oraz jej jednostkom organizacyjnym. 

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

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrodzień i jej jednostkom organizacyjnym wobec osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej 
„dłużnikami”. 

§ 2. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane z urzędu lub na wniosek dłużnika, 
jeżeli: 

1)osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na 
podstawie odrębnych przepisów; 

2)osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego 
można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby 
trzecie; 

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów 
dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 

5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. 

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa w ust. 
1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. 

§ 3. 1. Spłata należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny może zostać rozłożona na raty lub termin jej 
płatności odroczony. 

2. Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać udzielone na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych interesem 
dłużnika lub interesem publicznym. 

§ 4. 1. Do umorzenia, odraczania, rozłożenia na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 
uprawniony jest: 

1)kierownik jednostki podległej – w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych do kwoty 
3.000 zł., 

2)Burmistrz Dobrodzienia - w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych do kwoty 
10.000 zł. 

2. Jeżeli wartość należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przekracza kwotę 10.000 zł., jej umorzenie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty przez Burmistrza Dobrodzienia może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii 
właściwej Komisji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. 

§ 5. Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

§ 6. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami stosowanie umorzeń, odroczeń i rozkładanie na raty 
należności stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem 
warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.WE L 379 z 28.12.2006r.). 
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§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XLIII/346/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2010r. 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. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

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


