
UCHWALA NR XV/93/2012
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia szczegolowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania
na raty naleznosci pieni^znych majqcych charakter cywilnoprawny przypadajqcych Gminie

Ostr6\vek, wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunk6w dopuszczalnosci
pomocy publicznej \ przypadkach, w ktdrych ulga stanowic b^dzie pomoc publicznq.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z2001 r .Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17
poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr
180 poz. l l l l , N r 2 2 3 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142
ipoz. 146, Nr 40 poz. 230,Nr 106 poz.675, z2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679,Nr 134 poz.777,Nr
149 poz.887,Nr 217 poz.1281) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.
620,Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.!020,Nr 238 poz.!578,Nr 257 poz.1726 z2011r. Nr 185 poz.!092,Nr
201 poz. 1183,Nr 234 poz. 1386,Nr 240 poz. 1429,Nr 291 poz. 1707) uchwala sie, co nast^puje:

§ 1. 1. Ustala si? szczegolowe zasady, sposob i tryb umarzania, odraczania lub rozktadania na raty
naleznosci pieni?znych maja^cych charakter cywilnoprawny, przypadajqcych Gminie Ostrowek oraz
wskazujc organ do tego uprawniony.

2. Ustala si? warunki dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach, w ktorych ulga stanowic
b?dzle pomoc publiczna^.

§ 2. llekroc w uchwale jest mowa o:

1) naleznosciach pieni?znych - rozumie si? przez to wymagalna^ wierzytelnosc pieniejzna^ przyshiguja^
Gminie Ostrowek , przypadaja^ od dluznika /naleznosc gJowna/ wraz z naleznymi odsetkami
i kosztami dochodzenia naleznosci /naleznosci uboczne/ wedhig stanu na dzien umorzcnia, odroczenia
lub rozlozenia na raty;

2) przypadku uzasadnionym waznym interesem dhiznika - rozumie si? przez to sytuacj? spotecznq_ lub
gospodarcz^ dhiznika, w ktorej zaplata dtugu ba^dz jego cz?sci moglaby zagrozic egzystencji dluznika
lub osob b?da,cych na jego utrzymaniu;

3) podmiocie prowadz^cym dzialalnosc gospodarcza^ - rozumie si? wszystkie katcgorie podmiotow
zaangazowanych w dziatalnosc gospodarcza,, niezaleznie od formy prawnej tych podmiotow i zrodet
ich finansowania.

§ 3. 1. Umarzanie, odraczanie lub rozkladanie na raty wierzytelnosci Gminy Ostrowek
w przypadkach, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 w cz?sci dotycza^cej post?powania upadlosciowego
i pkt 3 oraz § 7 ust. 1 - na rzecz podmiotow prowadza^cych dzialalnosc gospodarcza^ rozpatruje si?
z uwzgl?dnienicm przcpisow dotycza^cych udziclania pomocy de minimis.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, udzielenie pomocy de minimis rozpatruje si? przy
zachowaniu warunkow, o ktorych mowa w ust. 3-7 oraz w rozporza^dzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UEL379z29.12.2006r.).
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3. Przy uwzglejinieniu wymogow okreslonych w § 8, udzielenie pomocy de minimis wymaga
przedlozenia przez podmiot ubiegajacy si? o t? pomoc dokumentow wynikaja^cych z art. 37 ust. 1 pkt I i
2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post?powaniu w sprawach dotycza^cych pomocy publicznej (Dz. U.
z2007, Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z2010 r. Nr 18, poz. 99) oraz zastosowania
przcpisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegajacy si? o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).

4. Pomocy dc minimis nic mozna udzielic w przypadku, gdy jej udzielenie powodowaloby
przekroczenie dopuszczalnej wielkosci, batiz intensywnosci pomocy innej niz de minimis.

5. Udzielenie pomocy de minimis potwierdza si? wydanicm stosownego zaswiadczenia o pomocy de
minimis, zgodnic z rozporza^dzeniem Rady Ministrow wydanym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o post?powaniu w sprawach dotyczacych pomocy publiczncj (Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404, z pozn. zm.). Zaswiadczenie winno bye wydane w dniu udzielenia pomocy.

6. Wartosc pomocy dc minimis jest wyrazona w kwocie pieni?znej i obliczona jest zgodnie
z przepisami art. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post?powaniu w sprawach dotyczacych pomocy
publicznej.

7. Beneficjent pomocy de minimis zobowiazany jest do przcchowywania dokumentow zwia^zanych
z uzyskana^ pomocy de minimis przez okres nie krotszy niz 10 lat od dnia jej uzyskania.

§ 4. 1. Naleznosc moze bye umorzona w calosci lub w cz?sci, jezeli:

l ) w wyniku postejtowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okolicznosci lub dokumentow
stwierdzono, ze dluznik nie posiada maja^tku, z ktorego mozna by dochodzic naleznosci;

2) nie odzyskano jej w toku zakonczonego post?powania likwidacyjnego lub upadlos'ciowego;

3) przed wszcz?ciem egzekucji okaze si?, ze dluznik lub osoby pozostaja^ce na jego utrzymaniu byliby
pozbawieni niezb?dnych srodkovv utrzymania;

4) dluznik - osoba fizyczna - zmarl nie pozostawiajac zadnego maja^tku lub pozostawii ruchomosci nie
podlegajqpe egzekucji na podstawie odr?bnych przepisow;

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze w post?powaniu egzekucyjnym dotycz^cym tcj naleznosci
nie uzyska si? kwoty wyzszej od kosztow dochodzenia i egzekucji tej naleznosci lub post?powanie
egzekucyjne okazafo si? nieskuteczne;

6) nie mozna ustalic osoby diuznika, jego micjsca zamieszkania lub faktycznego pobytu, ba_dz jego
siedziby;

7) przed wszcz?ciem post?powania sadowego okaze si?, ze kicrowanie sprawy na drog? post?powania
s^dowego nic spowodujc odzyskania naleznosci Gminy Ostrowek, ba^dz koszty dochodzenia
przewyzsza^ kwot? tej naleznosci;

8) sâ d oddalil wniosck o ogloszenie upadtosci dluznika lub umorzyl post?powanie upadlosciowe
zprzyczyn, o ktorych mowa wart. 13 ust. 1 i 2i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -
Prawo upadlosciowe i naprawczc (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361).

2. Naleznosc moze bye umorzona na wniosek dluznika lub z urz?du.

§ 5. 1. Umorzenie naleznosci glownej, powoduje umorzenie naleznosci ubocznych w caJosci lub
w takiej cz?sci, w jakicj umorzono naleznosc giowna^.

2. Umorzenie moze rowniez obejmowac tylko naleznosci uboczne w caiosci lub cz?sci i moze bye
dokonane pod warunkiem sptaty naleznosci glownej oraz nieumorzonej cz?sci naleznosci ubocznej.

§ 6. Umorzenie naleznosci pieni?znych , za ktore odpowiada wi?cej niz jeden dluznik, moze nastapic
w przypadku, gdy warunki umorzenia sq. spelnione wobec wszystkich dluznikow.
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§7. l.Odroczcnic terminu zaplaty lub rozlozenie na raty naleznosci moze nastqpic w przypadku
uzasadnionym waznym interesem dluznika lub intercsem publicznym, gdy rokuje to zaptat? naleznosci
w calosci lub w cz?sci.

2. Odroczcnic terminu zaptaty lub rozlozenie na raty moze nastapic jedynic na wniosek dluznika.

§ 8. Wniosek o umorzenie, rozlozenie na raty lub odroczenie terminu zaplaty winicn zawierac
w szczegolnosci:

1) szczegotowe informacjc dotycza^ce wystaj)ienia przeslanek, o ktorych mowa w § 2 pkt 2;

2) opis aktualnej sytuacji materialnej dluznika;

3) dokumenty potwierdzajqce okolicznosci podanc we wniosku.

§ 9. 1. Od naleznosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 nie pobiera si? odsetek za zwlok? za okres od daty
udzielcnia ulgi do upfywu terminu zaplaty.

2. Brak zaplaty jakiejkolwick raty w tcrminie spowoduje natychmiastow^ wymagalnosc pozostalej
cz?sci naleznosci wraz z odsetkami, w tym rowniez z odsetkami, o ktorych mowa w ust. 1.

§ 10. 1. Organcm uprawnionym do umarzania, odraczania tcrminow ptatnosci lub rozktadania na raty
jest Wqjt Gminy Ostrowek.

§ 11. 1. Umorzenie naleznosci z urz^du nast^puje w formie jednostronnego oswiadczenia woli.

2. Na wniosek dhaznika umorzenie naleznosci w calosci lub w czesci, odroczenie terminow platnosci
w catosci lub czesci oraz rozlozenie platnosci w catosci lub czesci naleznosci na raty nastejmje w formic
pisemncj umowy, zawartej pomi^dzy dhiznikiem a organcm uprawnionym.

§ 12. Zobowiajzuje si? Wqjta Gminy Ostrowek do przedlozenia Radzie Gminy w Ostrowku informacji
dotycza^cej globalnej kwoty dokonanych umorzen i zastosowanych ulg w splacie naleznosci
w sprawozdaniu z wykonania budzetu gminy Ostrowek.

§ 13. Wykonanie uchwaiy powierza sie Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§14. Traci moc uchwata Nr XXXIII/223/06 Rady Gminy Ostrowek z dnia 17 lutego 2006 r.
w sprawie szczegoJowych zasad i trybu umarzania wierzytelnosci z tytuha naleznosci pieni^znych, do
ktorych nie stosujc si? przepisow ustawy Ordynacja podatkowa ,oraz udziclania ulg w spJacaniu tych
naleznosci, a takze wskazania organow do tego uprawnionych.

§ 15. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

r
Przewodflicz^cy Rady
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Andrze ewoda
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