Uchwała Nr XV/204/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 31 stycznia 2008r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i
rozkładania na raty spłat naleŜności pienięŜnych Gminy Miasta Dębica oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r –
Ordynacja podatkowa, oraz wskazania osób i organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z
2001r Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249
poz.2104 z póź. zm. ) Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje:
§1
Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
naleŜności pienięŜnych Gminy Miasta Dębica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z póź. zm.)
§2

-

NaleŜności przypadające:
gminnym jednostkom budŜetowym
gminnym zakładom budŜetowym
jednostkom gromadzącym na wydzielonym rachunku dochody własne
gminnym funduszom celowym,
Gminie Miasto Dębica,

mogą być umarzane w całości lub w części wyłącznie w przypadkach uzasadnionych waŜnym interesem dłuŜnika lub
interesem publicznym gdy:
1) dłuŜnik - osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając spadkobierców oraz Ŝadnego majątku lub pozostawił
ruchomość nie podlegającą egzekucji,
2) dłuŜnik - osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku
majątku , z którego moŜna by egzekwować naleŜność, a odpowiedzialność nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyŜszej od
kosztów dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) ściągnięcie naleŜności zagraŜa istotnym interesom dłuŜnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo
dalszemu funkcjonowaniu,
§3
1.
2.
3.

Umorzenie naleŜności z przyczyn wymienionych w § 2 pkt 1-3 moŜe nastąpić z urzędu lub na wniosek dłuŜnika, a
z przyczyn wymienionych w § 2 pkt 4 wyłącznie na wniosek dłuŜnika.
Wniosek o umorzenie naleŜności powinien być naleŜycie umotywowany. Przed umorzeniem naleŜności naleŜy
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia naleŜności.
NaleŜność moŜe być umorzona w całości lub w części, jeŜeli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej
uchwale jest niemoŜliwe lub niewystarczające.

§4
W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi i społecznymi, burmistrz miasta, kierownicy
gminnych jednostek budŜetowych i zakładów budŜetowych, na wniosek dłuŜnika, mogą odroczyć termin płatności
naleŜności lub rozłoŜyć na raty, biorąc pod uwagę moŜliwości płatnicze dłuŜnika oraz uzasadniony interes gminy.
§5
1.

Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat naleŜności przypadających od osób fizycznych, prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej są uprawnieni:
1). Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, jeŜeli kwota naleŜności głównej nie przekracza trzykrotności
kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim, ogłaszanego do celów naliczania odpisów
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2) Burmistrz Miasta, jeŜeli kwota naleŜności głównej przekracza kwotę określoną w pkt 1

2.

Rozpatrywanie wniosków określonych w ust. 1 przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy lub
Burmistrza Miasta następuje w formie pisemnej.

3.

Udzielanie ulg, o których mowa § 4 następuje w drodze umowy.

4.

Kwoty naleŜności tego samego dłuŜnika wynikające z róŜnych tytułów nie ulegają kumulacji.

5.

Osoby i organy właściwe do umarzania są uprawnione do umarzania odsetek i innych naleŜności ubocznych.

§6
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedłoŜenia informacji o dokonanych umorzeniach
odroczeniach i rozłoŜeniach na raty spłat naleŜności gminnych jednostek organizacyjnych określonych w § 2 Radzie
Miejskiej w Dębicy wraz z przedkładanym sprawozdaniem z wykonania budŜetu.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
§8
Traci moc Uchwała Nr XXXIX/521/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat naleŜności pienięŜnych Gminy Miasta
Dębica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r –
Ordynacja podatkowa, oraz wskazania osób i organów do tego uprawnionych.
§9
Uchwała wchodzi w Ŝycie
Województwa Podkarpackiego.

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Jan Borek

