
UCHWAŁA NR XLVIII/437/10  

RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE  

z dnia 1 września 2010 r.  

 

W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 

należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pińczów oraz jej 

jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .15, art. 40 ust. 1, i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami / oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Miejska w Pińczowie uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady , sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania 

na raty przypadających Gminie Pińczów i jej jednostkom podległym należności pieniężnych, mających charakter 

cywilnoprawny zwanych dalej należnościami.  

§ 2.  1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części wyłącznie w przypadkach gdy: 

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa w ust. 

1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.  

3. Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ust .1, może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika.  

§ 3.  1. Umorzenie w całości lub części może nastąpić na wniosek dłużnika, jeżeli pobranie należności zagraża 

istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu. 

2. Na wniosek dłużnika uzasadniony ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi mogą zostać: 

3. Przed podjęciem rozstrzygnięcia umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności należy 

przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające.  

§ 4. W przypadku braku możliwości zaspokojenia należności w formie pieniężnej, należność może być na 

wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenia rzeczowe lub usługi, odpowiadające wartości należności. Postanowienia 

§ 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz 

ich przydatność dla Gminy.  

§ 5. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłat należności uprawniony jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Pińczów lub osoba przez niego upoważniona, która podejmuje rozstrzygnięcia w formie pisemnej.  

§ 6. Burmistrz Miasta i Gminy lub osoba przez niego upoważniona cofa swoje rozstrzygnięcie w zakresie 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności w przypadku, gdy wyjdzie na jaw, że dowody na 

podstawie których należność umorzono, odroczono spłatę lub rozłożono na raty okazały się fałszywe.  

§ 7.  1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odraczania spłaty lub 

rozkładania na raty należności stanowiących jednocześnie pomoc publiczną odbywać się będzie jako pomoc de minimis

z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis / Dz. U. WEL 379 z 28.12.2006r./. 

2. Przedsiębiorcy występujący o pomoc de minimis w zakresie należności cywilnoprawnych zobowiązani są 

dołączyć do wniosku: 

§ 8. Umarzanie należności i udzielanie innych ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.  

§ 10. Traci moc Uchwała Nr IIL/350/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje 

się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa.  

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Projekt uchwały jest aktualizacją obowiązującej dotychczas Uchwały Nr 112/350/06 Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa związana ze zmianami 

ustawy o finansach publicznych obowiązującymi od 01. 01. 2010 r. Artykuł 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

finansach publicznych / Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 / mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może określić szczegółowe zasady umarzania, odraczania spłat i rozkładania na raty należności charakterze 

cywilnoprawnym przypadające jednostce samorządu terytorialnego, sposób i tryb udzielania ulg o których mowa w ust.

1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskaże organ lub osobę uprawnioną do udzielania tych ulg. Traci moc: Dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej 

w Pińczowie w tej sprawie, z uwagi na nieaktualność przywołanej podstawy prawnej po zmianie przepisów ustawy 

o finansach publicznych.  

1) osoba fizyczna- zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na

podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego których łączna 

wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł, 

2) 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) 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, 

4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ulega likwidacji,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

1) odroczone terminy zapłaty całości lub części należności,

2) rozłożone na raty płatności należności.

1) zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 

2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkość pomocy de min mis w tym okresie, albo oświadczeń 

o nieotrzymaniu tej pomocy w tym okresie, 

2) informacje określone w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz. U. Nr 53, poz. 311/ 
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W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 

należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pińczów oraz jej 

jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .15, art. 40 ust. 1, i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami / oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Miejska w Pińczowie uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady , sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania 

na raty przypadających Gminie Pińczów i jej jednostkom podległym należności pieniężnych, mających charakter 

cywilnoprawny zwanych dalej należnościami.  

§ 2.  1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części wyłącznie w przypadkach gdy: 

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa w ust. 

1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.  

3. Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ust .1, może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika.  

§ 3.  1. Umorzenie w całości lub części może nastąpić na wniosek dłużnika, jeżeli pobranie należności zagraża 

istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu. 

2. Na wniosek dłużnika uzasadniony ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi mogą zostać: 

3. Przed podjęciem rozstrzygnięcia umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności należy 

przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające.  

§ 4. W przypadku braku możliwości zaspokojenia należności w formie pieniężnej, należność może być na 

wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenia rzeczowe lub usługi, odpowiadające wartości należności. Postanowienia 

§ 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz 

ich przydatność dla Gminy.  

§ 5. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłat należności uprawniony jest Burmistrz Miasta i Gminy 
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po upływie 14 dni od ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Projekt uchwały jest aktualizacją obowiązującej dotychczas Uchwały Nr 112/350/06 Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa związana ze zmianami 

ustawy o finansach publicznych obowiązującymi od 01. 01. 2010 r. Artykuł 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

finansach publicznych / Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 / mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może określić szczegółowe zasady umarzania, odraczania spłat i rozkładania na raty należności charakterze 

cywilnoprawnym przypadające jednostce samorządu terytorialnego, sposób i tryb udzielania ulg o których mowa w ust.

1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskaże organ lub osobę uprawnioną do udzielania tych ulg. Traci moc: Dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej 

w Pińczowie w tej sprawie, z uwagi na nieaktualność przywołanej podstawy prawnej po zmianie przepisów ustawy 

o finansach publicznych.  

1) osoba fizyczna- zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na

podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego których łączna 

wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł, 

2) osoba prawna- została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, 
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o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Miejska w Pińczowie uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady , sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania 

na raty przypadających Gminie Pińczów i jej jednostkom podległym należności pieniężnych, mających charakter 
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2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa w ust. 

1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.  

3. Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ust .1, może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika.  

§ 3.  1. Umorzenie w całości lub części może nastąpić na wniosek dłużnika, jeżeli pobranie należności zagraża 

istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu. 

2. Na wniosek dłużnika uzasadniony ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi mogą zostać: 

3. Przed podjęciem rozstrzygnięcia umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności należy 

przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające.  

§ 4. W przypadku braku możliwości zaspokojenia należności w formie pieniężnej, należność może być na 

wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenia rzeczowe lub usługi, odpowiadające wartości należności. Postanowienia 

§ 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz 

ich przydatność dla Gminy.  

§ 5. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłat należności uprawniony jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Pińczów lub osoba przez niego upoważniona, która podejmuje rozstrzygnięcia w formie pisemnej.  

§ 6. Burmistrz Miasta i Gminy lub osoba przez niego upoważniona cofa swoje rozstrzygnięcie w zakresie 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności w przypadku, gdy wyjdzie na jaw, że dowody na 

podstawie których należność umorzono, odroczono spłatę lub rozłożono na raty okazały się fałszywe.  

§ 7.  1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odraczania spłaty lub 

rozkładania na raty należności stanowiących jednocześnie pomoc publiczną odbywać się będzie jako pomoc de minimis

z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis / Dz. U. WEL 379 z 28.12.2006r./. 

2. Przedsiębiorcy występujący o pomoc de minimis w zakresie należności cywilnoprawnych zobowiązani są 

dołączyć do wniosku: 

§ 8. Umarzanie należności i udzielanie innych ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.  

§ 10. Traci moc Uchwała Nr IIL/350/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje 

się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa.  

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Projekt uchwały jest aktualizacją obowiązującej dotychczas Uchwały Nr 112/350/06 Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa związana ze zmianami 

ustawy o finansach publicznych obowiązującymi od 01. 01. 2010 r. Artykuł 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

finansach publicznych / Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 / mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może określić szczegółowe zasady umarzania, odraczania spłat i rozkładania na raty należności charakterze 

cywilnoprawnym przypadające jednostce samorządu terytorialnego, sposób i tryb udzielania ulg o których mowa w ust.

1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskaże organ lub osobę uprawnioną do udzielania tych ulg. Traci moc: Dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej 

w Pińczowie w tej sprawie, z uwagi na nieaktualność przywołanej podstawy prawnej po zmianie przepisów ustawy 

o finansach publicznych.  

1) osoba fizyczna- zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na

podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego których łączna 

wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł, 

2) 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) 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, 

4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ulega likwidacji,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

1) odroczone terminy zapłaty całości lub części należności,

2) rozłożone na raty płatności należności.

1) zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 

2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkość pomocy de min mis w tym okresie, albo oświadczeń 

o nieotrzymaniu tej pomocy w tym okresie, 

2) informacje określone w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz. U. Nr 53, poz. 311/ 
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