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Uchwa ła Nr ,2115/2010
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia .h krn'tiw' ć z

w sprawie : okre ślenia szczegó łowych zasad, sposobu i trybu post ępowania w
sprawie udzielania ulg w sp łacie należności pieniężnych, maj ących
charakter cywilnoprawny, powsta łych w związku z realizacj ą zadań
z zakresu administracji rz ądowej.

Na podstawie art. 55,56,57,58 i 59 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U Nr 157 poz.1240 oraz z 2010r. nr 28, poz. 146).

uchwala si ę, co następuje:

§1
Uchwała okre śla szczegółowe zasady, sposób i tryb post ępowania w sprawie umarzania,
odraczania terminu zap łaty oraz rozkładania na raty nale żności pieniężnych Skarbu Państwa,
maj ących charakter cywilnoprawny, z tytu łu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej, oraz okre śla warunki dopuszczalno ści pomocy publicznej w przypadku, w których
ulga stanowi ć będzie pomoc publiczną.
§2
1.Należno ści pieniężne mogą być umorzone w całości, jeżeli:
1/ dłużnik — osoba fizyczna zmar ła, nie pozostawiaj ąc żadnego maj ątku albo pozostawi ła
maj ątek niepodlegaj ący egzekucji, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna warto ść nie przekracza 6.000 z ł;
2/ dłużnik — osoba prawna została wykre ślona z rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku maj ątku, z którego można egzekwować należności, a odpowiedzialno ść z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska si ę
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale żności lub postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4/ jednostka organizacyjna nieposiadaj ąca osobowości prawnej uleg ła likwidacji;
5/ zachodzi wa żny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadku, gdy oprócz d łużnika głównego są zobowiązane inne osoby, umarzanie
powyższych należności maj ących charakter cywilnoprawny mo że nastąpić tylko wtedy,
gdy warunku umarzania zachodz ą wobec wszystkich zobowi ązanych
§3
1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozk ładania na raty sp łat należności uprawniony
jest Zarząd Powiatu, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 40.000 z ł .
2. Zarząd Powiatu w drodze uchwały może postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, o których
mowa w§ 4.
3. Umorzenie nale żności oraz odroczenie terminu sp łaty całości lub części należności albo
rozłożenie płatno ści całości lub części należności na raty nast ępuje na podstawie przepisów

prawa cywilnego, w formie pisemnej.
4. Termin zapłaty całości lub części należności może zostać odroczony do 6 miesięcy lub
rozłożony na raty w całości lub części należności do 5 rat, biorąc pod uwagę możliwości
płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Skarbu Pa ństwa.
4
W przypadkach uzasadnionych wzgl ędami społecznymi lub gospodarczymi, w
szczególno ści możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu
Państwa, na wniosek dłużnika należności :
1/ mogą być umarzane w części,
2/ mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,
3/ zapłata całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.
5
1. Zapisy § 2 - § 4 stosuje si ę do umarzania, odraczania lub rozk ładania na raty sp łat odsetek
od należności pieniężnych maj ących charakter cywilnoprawny.
2. Umorzenie nale żności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy cz ęści należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej
należności podlegaj ą umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.
5. Od należności których termin został odroczony nie pobiera się odsetek za okres od
momentu podj ęcia decyzji o udzieleniu ulgi do up ływu terminu zapłaty określonego przez
Zarządu Powiatu.
6. Należności będące przedmiotem ulgi staj ą się natychmiast wymagalne je żeli :
1/ dłużnik nie spłaci należności w terminach ustalonych w umowie o roz łożenie na raty lub
odroczeniu terminu p łatności,
2/ zostanie ustalone, że dowody na podstawie, których organ uprawniony z łożył
oświadczenie o udzielenie ulgi, okazały się fałszywe lub dłużnik wprowadził organ
udzielaj ący ulgi w błąd.
6
1.Dłużnik składaj ący wniosek do Zarz ądu Powiatu o udzielenie ulgi, o których mowa w
uchwale, zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzaj ące jego sytuacje
finansową. Dołączone dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kserokopii
potwierdzonej przez d łużnika za zgodno ść z oryginałem.
2. Do wniosku o udzielenie ulgi powinna być dołączona informacja dyrektora wydzia łu
merytorycznego Starostwa Powiatowego, przedstawiaj ąca zasadno ść udzielenia ulgi.
3. Informacja powinna zawiera ć:
1/ nazwę dłużnika i jego formę prawną, sytuacj ę materialną, wysokość
należności ( z podziałem na kwotę główną, odsetki i należności uboczne),
2/ propozycje — umorzenia, odroczenia terminów lub sp łaty na raty, uwzględniaj ąc :
a/ wysokość kwoty należności pódlegaj ącej umorzeniu, odroczeniu, roz łożeniu na raty
( z podziałem na należności główne, odsetki, nale żności uboczne),
b/ liczby rat,
c/ terminu odroczenia, roz łożenia na raty.
4. Dyrektor wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy zobowi ązany
jest dopilnować, aby wniosek złożony do Zarządu Powiatu o udzielenie ulgi był
kompletny, sprawdzony pod względem zgodności z ewidencj ą księgową.
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1. W przypadkach, w których ulga stanowi ć będzie pomoc publiczną udzielenie jej
następuje zgodnie z przepisami Rozporz ądzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
2. Łączna warto ść pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwa ły nie
może przekroczy ć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporz ądzeniu
wymienionym w ust.1
3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu od tego, kto tej pomocy udzieli ł.
4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsi ębiorca winien przedstawi ć
zaświadczenia i o świadczenia, o których mowa w art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotycz ących pomocy publicznej ( Dz. U.
z 2007 r Nr 59,poz. 404, z 2008r. Nr 93,poz. 585).
5. Zarząd Powiatu podaje do wiadomo ści publicznej informacj ę obejmującą wykaz osób
prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
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1.

Z zakresu umorzonych nale żności oraz odroczeniu sp łaty całości lub części należności
albo rozłożenia płatności całości lub części na raty sporządzone są informacje wg stanu na
dzień 31 grudnia roku kalendarzowego, przez Wydzia ł Finansowo — Księgowy i składane
do Kujawsko — Pomorskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie do
10 lutego następnego roku.

§9

Nadzór nad realizacja uchwały powierza si ę Skarbnikowi Powiatu.

§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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