
OBWIESZCZENIE
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Siemyśl lub 
jej jednostkom podległym.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 
232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
uchwały Nr 247/XLV/10/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 września 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Siemyśl 
lub jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 
1988), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 140/XXVIII/12 Rady Gminy 
Siemyśl z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Siemyśl lub jej jednostkom 
podległym (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2637). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały 
nie obejmuje § 2 i 3 uchwały Nr 140/XXVIII/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 października 
2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Siemyśl lub jej jednostkom podległym 
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2637), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”.
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Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Siemyśl

z dnia .................... 2013 r.

Uchwała Nr 247/XLV/10 
Rady Gminy Siemyśl 

z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Siemyśl lub jej jednostkom podległym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz 594 i 645)  oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938)  Rada Gminy Siemyśl uchwala, co 
następuje : 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 
Gminie Siemyśl lub jej jednostkom podległym. 

§ 2. 1. Należności, o których mowa w § 1 mogą być umorzone w całości lub części, jeżeli: 

1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił 
majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów; 

2) na skutek likwidacji, upadłości lub rozwiązania dłużnik będący osobą prawną został 
wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, 
z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych 
zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika; 

4) wystąpiła ciężka, długotrwała choroba dłużnika lub jego bliskiego członka rodziny; 

5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego 
egzystencji; 

6) 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; 

7) należność nie przekracza bądź jest równa wartości kosztów jednego upomnienia 
w postępowaniu egzekucyjnym; 

8) umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem publicznym.

2. Umorzenie następuje na wniosek dłużnika. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 8 umorzenie może nastąpić 
z urzędu. 

4. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby - należności, 
o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są 
spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. 

5. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do 
uregulowania części należności.
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§ 3.1) 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi - na 
wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć ją 
na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki 
będącej wierzycielem. 

2. Od należności , której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera 
się odsetek za opóźnienie za okres od dnia złożenia wniosku, włącznie z tym dniem, do dnia 
upływu wyznaczonego terminu zapłaty. 

3. Jeżeli dłużnik: 

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - należność staje się natychmiast wymagalna 
wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności; 

2) nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona rata staje się natychmiast wymagalna wraz 
z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.  ”

§ 4. 1. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności, o których 
mowa w § 1 uprawnieni są: 

1) Wójt Gminy Siemyśl - w stosunku do należności związanych z działalnością Urzędu 
Gminy Siemyśl lub niezwiązanych z działalnością innej jednostki podległej; 

2) kierownicy jednostek podległych - w stosunku do pozostałych należności związanych 
z działalnością danej jednostki z tym, że na umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
spłaty należności, której wartość przekracza kwotę 1.000 zł - konieczne jest uzyskanie 
zgody Wójta Gminy Siemyśl.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 uprawnione są również do umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty należności ubocznych. 

3. Przez wartość należności pieniężnej rozumie się wysokość należności głównej wraz 
z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi, 
ustaloną na dzień wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia ulgi.

§ 5. 1. W przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą, udzielenie ulg określonych 
w § 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 oraz w § 3 uchwały jest dopuszczalne, gdy udzielona pomoc będzie 
pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. 
UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.)

2. Udzielenie ulg, októrych mowa w ust. 1 wymaga przeprowadzenia postępowania 
określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. 
Nr 18, poz. 99)

§ 6. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności, o których mowa 
w § 1 następuje w formie pisemnej na podstawie jednostronnego oświadczenia woli lub 
ugody. 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr 140/XXVIII/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 października 
2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Siemyśl lub jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2637).
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§ 7. Traci moc uchwała Nr 247/XLV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 września 2010 r. 
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Siemyśl lub jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 
1988) oraz uchwała Nr 140/XXVIII/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 października 2012 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Siemyśl lub jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Województwa 
Zachodniopomorskiego poz. 2637). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodnipomorskiego.2) 

  

2) Uchwała została ogłoszona dnia 4 listopada 2010 r.
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