Uchwała Nr 20/IV/02
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelno ści z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje si ę przepisów
ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg
w spłacaniu tych nale żności oraz wskazania uprawnionych do tego
organów

Na podstawie przepisów art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 49, poz. 485,
Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz.69,
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz.499, Nr 98, poz. 1070, Nr 125,
poz.1368, Nr 102, poz. 1116 i Nr 145, poz. 1623, z 2002r. Nr 41, poz. 363
i poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 156, poz. 1300) oraz
art. 9 ust.1, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558 oraz Nr 113, poz. 984)

Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje:
§1
Uchwała okre śla szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty sp łaty należności pieni ężnych, w tym cywilnoprawnych,
zwanych dalej „nale żnościami", do których nie stosuje si ę przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926
z późń . zm.), od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nie posiadaj ących osobowości prawnej - zwanych dalej „dłużnikami".
§2
1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części
w przypadku ich całkowitej nie ściągalności, która nast ępuje, jeśli wystąpi
jedna z następuj ących przes łanek:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym
nie uzyska si ę kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub post ępowanie egzekucyjne okaże się nieskuteczne,
2) należność pozostała do uiszczenia nie przekracza kwoty stanowi ącej 5 %
minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej, która z uwagi na nisk ą swą wartość powoduje niecelowo ść
wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
3) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania
likwidacyjnego lub upadłościowego,
4) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył
postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz
§ 1 pkt 1 rozporz ądzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
24 października 1934r. Prawo upad łościowe (Dz. U. z 1991r. Nr 118, poz.
512 z późn. zm .),
5) dłużnik - osoba prawna zosta ł wykre ślony z właściwego rejestru osób
prawnych przy jednoczesnym braku maj ątku, z którego mo żna by
egzekwować należności, a odpowiedzialno ść z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
6) ściągnięcie nale żności zagrozi ważnym ekonomicznym interesom
dłużnika,
7) nie można ustali ć osoby dłużnika.
2. Należności mogą być dodatkowo umarzane w ca łości lub w cz ęści
w stosunku do dłużników będących osobami fizycznymi, je żeli:
1) w wyniku egzekucji z maj ątku dłużnika, dłużnik lub osoby pozostaj ące
na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezb ędnych środków utrzymania,
2) roszczenie dotyczy odsetek, a d łużnik należność główną uregulował
w całości i wykazał, że jego sytuacja bytowa jest trudna na tyle, że spłata
odsetek nie mo że się odbyć bez znacznego uszczerbku dla niego i jego
rodziny,
3) dłużnik zmarł nie pozostawiaj ąc żadnego maj ątku lub pozostawi ł
nieruchomo ści nie podlegaj ące egzekucji na podstawie odr ębnych
przepisów, albo pozostawił ruchomo ści nie podlegaj ące egzekucji
na podstawie odrębnych przepisów.
§3

1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek d łużnika termin zapłaty
należności może zostać odroczony lub zap łata tej należności może zostać
rozłożona na raty.
2. Gdy od należności, która ma podlega ć rozłożeniu na raty przys ługuj ą odsetki
za opóźnienie zapłaty, rozłożenie na raty mo że nastąpić po uprzednim
uiszczeniu przez dłużnika odsetek nale żnych do dnia rozłożenia nale żności
głównej na raty.
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3. Jeżeli dłużnik nie zapłaci którejkolwiek z rat do dnia p łatności kolejnej raty,
nie zapłacona nale żność staje się wymagalna wraz z odsetkami od dnia
rozłożenia należności na raty.
§4
Organem uprawnionym do umarzania wierzytelno ści, odraczania terminów
płatności lub rozkładania należności na raty jest Zarz ąd Powiatu Bydgoskiego.
§5
Zarząd Powiatu Bydgoskiego skł ada Radzie Powiatu Bydgoskiego
sprawozdania dotycz ące zakresu umorzonych nale żności oraz odroczenia
terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatno ści całości lub
części należności na raty, udzielonych w trybie okre ślonym uchwałą, zgodnie
z wzorem stanowi ącym załącznik do uchwały — dwukrotnie w ci ągu roku tj.
- do 30 wrze śnia za I półrocze,
- do 31 marca za II pó łrocze poprzedniego roku.
§6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogł oszenia
w Dzienniku Urz ę dowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
P atu Bydgoskiego

He ryk Baum
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UZASADNIENIE

Delegacj ą do podj ęcia uchwały jest przepis art. 34a ustawy o finansach
publicznych, który daje upowa żnienie radzie powiatu do okre ślenia zasad i trybu
umarzania oraz stosowania innych ulg w sp łacaniu należności.
Dokonanie umorzeń, czy też innych ulg w spłatach nale żności według ści śle
okre ślonych zasad i procedur post ępowania gwarantuje bezpiecze ństwo
finansów powiatu. Jednocze śnie pozwala organowi wskazanemu uchwa łą
do regulowania (umarzania) nie ściągalnych wierzytelno ści, bądź we w pełni
kontrolowany sposób udziela ć innych ulg przewidzianych uchwa łą,
co w konsekwencji przyczyni si ę do uporządkowania spraw z zakresu
windykacji nale żności.
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Załącznik
do Uchwały Nr 20/IV/02
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

Sprawozdanie z dokonanych umorze ń, odroczeń
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
za okres
Kwota należności
Lp.

1
1

2

3

Treść

2

Nazwa
dłużnika

Liczba
dłużników

3

4

Należność
główna

Odsetki
i należności
uboczne

5

5a

Kwota umorzenia,
odroczenia, rozłożenia
na raty
Odsetki
Należność
i należności
główna
uboczne

6

6a

Liczba rat

Termin
odroczenia,
rozłożenia na
raty (ostatnia
rata)

Podstawa
prawna
powstałej
należności

7

8

9

UMORZENIE
podstawa prawna umorzenia
bez
rozłożenia
na raty
ODROCZENIE
z
rozłożeniem
na raty
ROZŁOŻENIE NA RATY*

* wypełnia się w sytuacji, kiedy nie wyst ępuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2

(Przewodnicz ący Zarządu Powiatu))

(Dyrektor Wydziału Finans. — Ksi ęgow. / Skarbnik)

(Dzie ń. miesi ąc, rok)
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