UCHWAŁA NR XXXIX/254/10
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego
uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1141 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223. poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie art. 59
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy
Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala szczegółowe zasady sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Widawa lub jej jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – zwanych dalej
"dłużnikami".
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności pieniężnej - rozumie się przez to wymagalną wierzytelność pieniężną
przysługującą Gminie Widawa lub jej jednostkom organizacyjnym, przypadającą od
dłużnika (należność główna), wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia
należności (należności uboczne) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia lub
rozłożenia na raty, w przypadku, jeżeli należność główna została zapłacona sumę odsetek
i kosztów ich dochodzenia,
2) decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli organu właściwego
do umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty określonego w uchwale.
§ 3. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub
upadłościowego,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3) ściąganie należności zagraża egzystencji dłużnika, będącego osobą fizyczną lub jego
rodziny,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nieściąganie
należności zagraża egzystencji dłużnika, będącego osobą fizyczną lub jego rodziny, uzyska
się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,

5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze,
6) dłużnik- osoba fizyczna – znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej wywołanej
szczególnym zdarzeniem losowym.
2. Należność może być umorzona na wniosek dłużnika lub z urzędu jeżeli podstawy
umorzenia, o których mowa w ust. 1 potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku
lub znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Gminy Widawa lub jego jednostek
organizacyjnych.
3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik,
może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich
dłużników.
4. Umorzenie zobowiązania co do należności głównej, powoduje wygaśnięcie
zobowiązania co do należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej wygasło
zobowiązanie co do należności głównej.
§ 4. 1. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności może nastąpić
w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy
rokuje to zapłatę należności w całości lub w części.
2. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty może nastąpić jedynie na wniosek
dłużnika.
3. Od należności, o których mowa w § 4 ust. 1 nie pobiera się odsetek za zwłokę za
okres od dnia następującego po dniu, w którym złożono wniosek do dnia upływu terminu
spłaty.
4. Jeżeli dłużnik:
1) nie spłaci wierzytelności w odroczonym terminie – wierzytelność staję się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwszego dnia wymagalności,
2) nie spłaci którejkolwiek z rat w całości – niespłacona pozostała wierzytelność staje się
natychmiast wymagalna w całości wraz z odsetkami ustawowymi od pierwotnego dnia
wymagalności.
§ 5. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności oraz umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności są odpowiednio
uprawnieni: Wójt Gminy oraz kierownicy podległych jednostek organizacyjnych.
§ 6. Umarzanie należności oraz odraczanie terminu spłaty całości lub części należności
oraz rozkładanie płatności całości lub części na raty następuje na podstawie decyzji
uprawnionego.
§ 7. Zobowiązuje się Wójta Gminy i kierowników jednostek samorządowych do
przedkładania Radzie Gminy Widawa informacji o dokonanych umorzeniach oraz
przyznanych ulgach po zakończonym roku budżetowym w terminie do dnia 20 stycznia
następnego roku zgodnie z załącznikiem.

§ 8. W przypadku gdy dłużnik jest przedsiębiorcą stosuje się dodatkowo przepisy
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404; z 2006 r. Nr 191, poz. 1411; z 2008 r. Nr 93,
poz. 585; z 2010 r. Nr 18, poz. 99).
§ 9. Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia
wejścia w życie uchwały podlegają rozpatrzeniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą
uchwałą.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XIII/79/04 Rady Gminy w Widawie z dnia 4 lutego 2004
roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek
organizacyjnych gminy Widawa z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg oraz wskazania organu do
tego uprawnionego.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/254/10
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 września 2010 r.
INFORMACJA
Z dokonanych umorzeń należności jednostek samorządu terytorialnego przez jednostki
sektora finansów publicznych oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr XXXIX/254/10
Rady Gminy Widawa z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
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