Uchwała Nr IIL/350/06
Rady Miejskiej w Pińczowie 
z dnia 25 września 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001 r Dz.U.Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami /,art.43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr.249,poz 2104/ Rada Miejska w Pińczowie uchwala co następuje:
§1
Uchwała niniejsza określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej „należnościami", do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa ,a przypadających gminie od osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami".
§2
l. Należności mogą być umarzane w całości lub części , w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:
l) dłużnik - osoba fizyczna - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie , ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
2) dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność i tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn , o którym mowa w art. 13 oraz art.361 pkt l ustawy z dnia 28 lutego 2003 r - Prawo upadłościowe i naprawcze /Dz.U. Nr. 60, poz.535 z póżn.zm./;
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.
2. Należności pieniężne , jak również odsetki od należności, mogą być umorzone w części lub w całości także w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym oraz w przypadku, jeżeli wykaże on należycie, że ze względu na swoją sytuację majątkową! wysokość dochodów nie jest w stanie ich uiścić, a ściągnięcie należności pociągnęło by dla dłużnika lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.
3. Umarzanie należności Gminy o charakterze cywilno-prawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
§3
1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub
gospodarczymi, organ właściwy określony w § 4, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin spłaty całości lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy.
2. Niezapłacenie którejkolwiek raty w terminie powoduje natychmiastową wymagalność zapłaty pozostałej części należności wraz z odsetkami.
3. Należność niższa niż 5O.OOzł /pięćdziesiąt z/, nie może być rozłożona na raty.
§ 4
1. Organem uprawnionym do orzekania w sprawach umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności, o których mowa w § l jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.
2. Burmistrz jest także organem właściwym do orzekania w sprawach
umorzenia , odroczenia lub rozłożenia na raty odsetek i innych należności ubocznych od należności, o których mowa w § l uchwały.
§5
Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności oraz rozłożenia na raty następuje:
1)w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym - na podstawie decyzji organu określonego w § 4.
2) w odniesieniu do należności o charakterze cywilno-prawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej.

§6
l. Organ wymieniony w § 4 , przedstawia Radzie Miejskiej w Pińczowie sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych należności oraz ulg udzielonych w trybie § 2 i 3.
2. Sprawozdania , o których mowa w ust. l składane są według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie l-go miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych.
3. Dane w sprawozdaniach wykazuje się narastająco od początku roku.
§7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
l .Uchwała ma zastosowanie także do wszystkich należności wymagalnych w dniu wejścia w życie uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                Henryk Szmit



