
Uchwała nr VIII/69/07

Rady Powiatu w Pułtusku

 z dnia 9 lipca 2007 r.    

w  sprawie:  określenia  szczegółowych  zasad  i  trybu  umarzania,  odraczania

lub rozkładania na raty wierzytelności powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których
nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  Ordynacja  podatkowa,  oraz  udzielania  innych  ulg
w spłacaniu tych należności .

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

(j.t.  Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art.  43 ust.  2 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1 

Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty

należności  pieniężnych,  w  tym cywilnoprawnych,  do  których  nie  stosuje  się  przepisów

ustawy z  dnia  20  sierpnia  1997  r.  -  Ordynacja  podatkowa  (j.t.  Dz.U.  z  2005  r.  Nr  8,

poz. 60 ze zmianami) należnych powiatowi pułtuskiemu i jego jednostkom organizacyjnym.

§ 2 

Wierzytelność może być umorzona w całości  lub w części jeżeli zachodzi co najmniej jedna

z następujących przesłanek:

1) dłużnik  –  osoba  fizyczna  zmarła,  nie  pozostawiając  żadnego  majątku

lub pozostawiła nieruchomości, niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych

przepisów  albo  pozostawiła  przedmioty  codziennego  użytku  domowego,

których  łączna  wartość  nie  przekracza  kwoty  stanowiącej  wysokość  6  tys.  zł,

albo nie pozostawiła spadkobiercy;

2) dłużnik – 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) sąd oddalił wniosek o upadłość  dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe;

4) 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;

5) koszty dochodzenia i egzekucji przekraczają wartość należności;

6) nie można ustalić dłużnika;

7) wierzytelności nie osiągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego

lub upadłościowego.

§ 3 

1. Umorzenie  należności  głównej  powoduje  również  umorzenie  należności  ubocznych

w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

2. Umorzenie  należności,  za  którą  odpowiada  solidarnie  więcej  niż  jeden  dłużnik  może

nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie, o których mowa w § 2 zachodzą co

do wszystkich zobowiązanych.

3. Jeżeli decyzja dotyczy tylko części należności, w decyzji należy określić termin zapłaty

pozostałej  części  należności.  W przypadku gdy dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty

należność staje się natychmiast wymagalna.

§ 4 

Umorzenie wierzytelności może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu.

§ 5 

W  szczególnych  przypadkach  uzasadnionych  społecznym,  gospodarczym  lub  ważnym

interesem dłużnika – na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części

wierzytelności  lub  rozłożyć  na  raty,  biorąc  pod  uwagę  możliwości  płatnicze  oraz

uzasadniony interes powiatu lub jednostki organizacyjnej powiatu.

§ 6

1. Od wierzytelności, których termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się

odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty określonego

w decyzji.



2. Jeżeli dłużnik nie spłacił w terminie lub w pełnej wysokości wierzytelności staje się ona

natychmiast  wymagalna  wraz  z  należnymi  odsetkami  za  zwłokę,  w  tym  również

odsetkami za okres, o którym mowa w ust. 1.

§ 7

Właściwym  do  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty  wierzytelności  jest

Zarząd Powiatu Pułtuskiego.

§ 8 

Umarzanie  należności  oraz  odraczanie  terminu spłaty całości  lub  części  należności  albo

rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje:

1) w  odniesieniu  do  należności  o  charakterze  administracyjno  –  prawnym

–   na podstawie decyzji Starosty Powiatu Pułtuskiego

2) w  odniesieniu  do  należności  o  charakterze  cywilno  -  prawnym  na  podstawie

przepisów prawa cywilnego.

§ 9 

1. Zarząd  Powiatu  przedstawia  na  Radzie  Powiatu  sprawozdania  dotyczące  zakresu

umarzanych   wierzytelności  oraz  odraczania  terminu  spłaty  całości  lub  części

wierzytelności albo rozłożenia płatności lub części wierzytelności na raty, udzielonych

w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Sprawozdania,  o  których  mowa  w  ust.  1,  są  sporządzane  według  stanu  na  dzień

31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11 

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

Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Czesław Czerski 


