UCHWAŁA NR XXXIX/343/10
RADY GMINY BRENNA
z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)należnościach – rozumie się przez to należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające
jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym,
2)Wójcie Gminy – rozumie się przez to Wójta Gminy Brenna
3)kierowniku jednostki organizacyjnej – rozumie się przez to osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi
Gminy Brenna.
Rozdział 2.
Ulgi w spłacie należności udzielane na wniosek dłużnika
§ 2. Organy uprawnione do udzielania ulg w spłacie należności mogą na wniosek dłużnika, w przypadkach
uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika
oraz uzasadnionym interesem gminy:
1)odraczać termin płatności całości lub części należności,
2)rozkładać zapłatę całości lub części należności na raty,
3)umarzać w całości lub w części należności przypadające do zapłaty
§ 3. Organami uprawnionymi do udzielenia ulg w spłacie należności o których mowa w § 2 są:
1)kierownicy jednostek organizacyjnych – w stosunku do należności przypadających kierowanym przez nich
jednostkom organizacyjnym do kwoty: 2.500,00zł
2)Wójt Gminy – w stosunku do należności przypadających jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom
organizacyjnym powyżej kwoty określonej w pkt 1.
§ 4. Wniosek o udzielenie ulg w spłacie należności wnosi się do organu właściwego do udzielenia
wnioskowanej ulgi.
§ 5. Wniosek o udzielenie ulg w spłacie należności powinien zawierać następujące dane:
1)imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
2)adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
3)określenie rodzaju należności w stosunku, do której wnioskuje się o udzielnie ulgi,
4)rodzaj wnioskowanej ulgi,
5)kwotę wnioskowaną do udzielenia ulgi,
6)wskazanie przyczyn uzasadniających wniosek o udzielenie wnioskowanej ulgi,
7)w przypadku ulg o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 proponowane terminy wpłaty należności.
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§ 6. 1)Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w § 5 organ uprawniony do udzielania ulg
w spłacie należności wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 14
– tu dni od daty doręczenia wezwania.
2)Niewypełnienie tego obowiązku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
§ 7. 1)Rozstrzygnięcie wniosku powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca
od dnia otrzymania wniosku.
2)O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, o którym mowa w pkt 1 organ uprawniony do
udzielenia ulgi obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny niedotrzymania terminu
i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
§ 8. Rozstrzygnięcie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności następuje w formie:
1)pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego – w stosunku do ulg określonych w § 2 pkt 1 i 2
2)w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego do udzielania ulg wyrażonego w zarządzeniu
– w stosunku do ulgi określonej w § 2 pkt 3.
§ 9. Udzielenie ulgi w spłacie należności w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego występują inni dłużnicy,
może nastąpić wyłącznie, gdy przesłanki uzasadniające udzielenie ulgi występują u wszystkich dłużników.
§ 10. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej
części, w jakiej została umorzona należność główna.
§ 11. Przepisy § 2 do 10 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
odsetek oraz innych należności ubocznych.
§ 12. 1)Od należności, do których zastosowano ulgi wymienione w § 2 pkt 1 i 2 nie nalicza się odsetek za
zwłokę za okres od daty złożenia wniosku o udzielenie ulgi.
2)Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie należności, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty
pozostająca do wpłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę.
Rozdział 3.
Ulgi w spłacie należności udzielane przez uprawniony organ bez wniosku dłużnika
§ 13. Organy uprawnione do udzielania ulg w spłacie mogą z własnej inicjatywy umorzyć całość lub część
należności przypadającej do zapłaty jeżeli:
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 6.000,00zł
2)osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku,
z którego można by egzekwować należności, 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 nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny
§ 14. Organami uprawnionymi do umorzenia z własnej inicjatywy należności są:
1)kierownicy jednostek organizacyjnych – w stosunku do należności przypadających kierowanym przez nich
jednostkom organizacyjnym do kwoty: 2.500,00zł
2)Wójt Gminy – w stosunku do należności przypadających jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom
organizacyjnym powyżej kwoty określonej w pkt 1.
§ 15. Rozstrzygnięcie o umorzeniu należności podejmowane z inicjatywy organu uprawnionego następuje
w następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego do udzielania ulg wyrażonego
w zarządzeniu.
§ 16. Zarządzenie w sprawie umorzenia należności pozostawia się w aktach sprawy.
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§ 17. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej
części, w jakiej została umorzona należność główna.
§ 18. Umorzenie należności w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego występują inni dłużnicy, może
nastąpić wyłącznie, gdy przesłanki uzasadniające umorzenie należności występują u wszystkich dłużników.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 19. Traci moc uchwała Nr XXXI/253/09 Rady Gminy w Brennej z dnia 29 września 2009roku w sprawie:
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających
jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów
Ordynacji podatkowej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Holeksa
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