
Projekt

z dnia  12 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych  zasad, sposobu  i trybu  umarzania, odraczania  lub  rozkładania  
na  raty spłaty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny  przypadających  Gminie  
Mokrsko  lub  jej  jednostkom  organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności   pomocy  publicznej 
w przypadkach, w których  ulga  stanowić  będzie  pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób 

uprawnionych do udzielania ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506,1309, 1571,1696 i 1815) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach  
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649 i 2020) Rada Gminy w Mokrsku uchwala  się, co 
następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i  tryb  umarzania, odraczania  lub rozkładania  na raty  
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mokrsko lub jej  
jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej   w przypadkach, w których ulga 
stanowić  będzie  pomoc publiczną oraz wskazuje organ uprawniony do udzielania ulg.

§ 2. Postanowień uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania 
terminów spłaty oraz rozkładania  na  raty regulują odrębne przepisy. 

§ 3. 1. Do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności pieniężnych, 
z zastrzeżeniem ust. 2 uprawniony jest Wójt Gminy Mokrsko.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych uprawnieni są do umarzania, odraczania terminu płatności  lub 
rozkładania na raty należności pieniężnych, której wartość nie przekracza kwoty ………… zł.

§ 4. 1. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może być umorzona w całości lub w części, 
jeżeli:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający 
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła majątek, którego łączna wartość nie  
przekracza kwoty …….. 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) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów 
stwierdzono, ze dłużnik nie posiada majątku, z którego  można by dochodzić należności;

4) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postepowania likwidacyjnego  lub upadłościowego;

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

6) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej legła likwidacji;

7) wierzytelność pieniężna uległa przedawnieniu;

8) 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.
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3. Należność może być umorzona na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika, a w przypadkach 
wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649 i 2020) również z urzędu.

§ 5. 1. Umorzenie należności głównej powoduje umorzenie należności ubocznych w całości lub w takiej 
części, w jakiej umorzono należność główną.

2. Umorzenie może również obejmować tylko należności uboczne w całości lub w części i może być 
dokonane pod warunkiem spłaty należności głównej oraz nieumorzonej części należności ubocznej.

§ 6. Na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem 
publicznym, mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności pieniężnych albo płatność 
całości  lub części należności pieniężnych może zostać rozłożona na raty.

§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienie przesłanek 
uzasadniających udzielenie ulgi, opis aktualnej sytuacji  finansowej oraz wszelkich innych okoliczności 
uzasadniających złożenie wniosku.

3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ 
wymieniony w §3 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez 
rozpatrzenia.

§ 8. 1. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera 
się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do upływu terminu zapłaty.

2. Jeżeli dłużnik nie dokona zapłaty odroczonej należności lub nie zapłaci jakiejkolwiek z rat,  na które 
należność została rozłożona, należność staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokości wraz 
z naliczeniem odsetek od pierwotnego terminu płatności i podlega windykacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

§ 9. 1. Umorzenie należności, a także udzielenie ulg w spłacie następuje w drodze umowy z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. Umorzenie należności z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 10. 1. Udzielenie przedsiębiorcy ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, poprzez ich umorzenie, 
odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty stanowi pomoc de minimis i następuje zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 730,1063), warunkami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. U.UE L 352 poz. 1 z 24.12.2013 r.), warunkami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 
27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28.06.2014 r.).  

2. Ulgi określone w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 oraz § 4 ust 3 i § 6niniejszej uchwały 
rozpatruje się z uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis.

3. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może 
przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowią rozporządzenia wymienione 
w ust. 1.

4. Udzielenie pomocy de minimis potwierdza się wydaniem stosownego zaświadczenia o pomocy de 
minimis.

5. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany  do 
przedstawienia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy dokumentów, 
o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.362).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.
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§ 12. Traci moc Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mokrsko lub jej jednostkom podległym, wskazania 
organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności  pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Maślanka
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

przypadających Gminie Mokrsko lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc

publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego został zobowiązany w art. 59 ustawy o
finansach publicznych do określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania
ulg, o których mowa w ust.1, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.
Proponuje się w miejsce istniejącej uchwały nr VII/37/11 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 marca 2011 r.

wprowadzić uchwałę w nowym brzmieniu, która doprecyzowuje regulacje stosowanych ulg.
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