
UCHWAŁA NR XLIX/385/10 
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 29 lipca 2010 roku 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub 
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Masłów lub jej jednostkom podległym.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1-3  ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) -

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Określa  się  zasady i  tryb  umarzania,  odraczania  terminu  spłaty  lub  rozkładania  na  raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Masłów 
lub jej jednostkom podległym t.j. jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 
prawnej,  wobec  osób  fizycznych,  osób  prawnych  a  także  jednostek  organizacyjnych  nie 
posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”. 

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. należności – rozumie się  przez to  należność główną wraz z należnymi odsetkami  
za opóźnienie ustalonymi na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia oraz 
kosztami dochodzenia należności (należności uboczne),

2. ulgach – rozumie się przez to: umarzanie, odraczanie terminów spłaty należności oraz 
rozkładanie spłaty na raty.

§ 3

1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą zostać umorzone w całości, 
jeżeli: 

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek 
niepodlegający  egzekucji  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  albo  pozostawiła 
przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 
6.000 zł;

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.
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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 umarzania są 
spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności  wymienionych  w  ust.  1,  pkt  1,  2,  3,  4 
należności mogą być umorzone w całości z urzędu.

§ 4

1. Na wniosek dłużnika:
 1) należności mogą być umarzane w części;
 2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;
 3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2. Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać udzielone, jeżeli: 
 1) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze,
 2) wystąpi uzasadniony interes gminy, 
 3) ściągnięcie należności pieniężnej zagraża w szczególności egzystencji dłużnika.   

§ 5

1. Przepisów § 3 i  §  4  nie  stosuje  się  do  należności,  których  umarzanie,  odraczanie 
terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.

2. Wójt  Gminy Masłów może  wyrazić  zgodę  na  niedochodzenie  należności  budżetu 
gminy z tytułu umowy cywilnoprawnej,  której  kwota wraz z odsetkami nie przekracza 
100zł.

3. Decyzja  (porozumienie)  o  umorzeniu  należności  musi  być  poprzedzona 
postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia 
wymienionych w § 3 lub § 4.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) 
oznacza  się  termin  zapłaty  pozostałej  części  należności.  W razie  niedotrzymania  tego 
terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu. 

5. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki 
liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje 
przerwany w okresie  od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji 
administracyjnej lub zawarcia porozumienia. 

6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin 
płatności  odroczono,  albo  nie  spłaci  w  pełnej  wysokości  ustalonych  rat,  należność 
pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub 
umownymi. 

7. Decyzja o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności może być cofnięta, a 
porozumienie  rozwiązane,  jeżeli  wyjdzie  na  jaw,  że  dowody  na  podstawie  których 
należności  umorzono lub udzielono ulg  w jej  spłacaniu,  okazały się  fałszywe albo,  że 
dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę wydania 
decyzji lub zawarcia porozumienia.
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§ 6

1. Do udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców w przypadkach określonych 
w § 3 ust. 1, pkt  5 oraz § 4 stosuje się dodatkowo przepisy Rozporządzenia Komisji (WE) 
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do 
pomocy de minimis (Dz. U. WE L 379z 28.12.2006 r.). Udzielane ulgi w w/w przypadkach 
mogą stanowić pomoc publiczną de minimis. 

2. Podmiot  ubiegający się  o  pomoc de minimis,  o  której  mowa w ust.  1,  ma obowiązek 
przedłożenia Wójtowi Gminy Masłów, wraz z wnioskiem następujących dokumentów:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku w którym ubiega 

się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie.

b) informacji – złożonych na „Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się 
o  pomoc  de  minimis”  (formularz  stanowi  załącznik  do  rozporządzenia  Rady 
Ministrów z  dnia  29  marca  2010r.  w sprawie  zakresu  informacji  przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz. U. nr 53, poz. 311).

c) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie 
z przepisami o rachunkowości. 

§ 7

Do udzielenia ulg w spłacie należności uprawniony jest Wójt Gminy Masłów. 

§ 8

Umorzenie  należności  oraz  odroczenie  terminu  spłaty  całości  lub  części  należności  albo 
rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej:

1) w przypadkach przewidzianych w § 3 ust. 3 w drodze Decyzji administracyjnej,

2) w przypadkach o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 w formie jednostronnego 
oświadczenia woli,

3) w  przypadkach  o  których  mowa  w  §  3  ust.  1  pkt   3  i  5  oraz  §  4  w  drodze 
porozumienia.

§ 9

1. Wójt Gminy Masłów przedstawia Radzie Gminy Masłów informacje o udzielonych 
ulgach . 

2. Informacje,  o  których  mowa  w  ust.  1,  sporządzane  są  za  rok  kalendarzowy  i 
przedstawiane Radzie Gminy w terminie do 31 maja roku następnego. 

3. Wzór informacji o której mowa w ust.1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 11

Traci  moc uchwała nr XLIII/366/2006  Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2006 
roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na 
raty  należności  pieniężnych  Gminy  Masłów  oraz  jej  jednostek  organizacyjnych,  do 
których  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  Ordynacja  podatkowa,  oraz  wskazania 
organów do tego uprawnionych.

3



§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów

/-/ Genowefa Jaros

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 59  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 
2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),:

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym 
należności  pieniężne  mające  charakter  cywilnoprawny,  przypadające  jednostce 
samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich 
spłata  może być odraczana lub rozkładana na raty,  na zasadach określonych przez 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Organ  stanowiący jednostki  samorządu  terytorialnego  określi  szczegółowe  zasady, 
sposób  i  tryb  udzielania  ulg,  o  których  mowa  w  ust.1,  warunki  dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, 
oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.

3. Organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  może,  w  drodze  uchwały, 
postanowić  o  stosowaniu  z  urzędu  ulg,  o  których  mowa  w  ust.1,  w  przypadku 
wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust.1.

W związku z powyższym przygotowany został  projekt  uchwały do podjęcia  przez 
Radę Gminy Masłów. 

Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  26  lipca  2010  roku  pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez Prezesa UOK i K w Warszawie pod względem 
zgodności z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006.

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór
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