UCHWAŁA NR 512/XXIV/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18.ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr
157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje :
§ 1.
Uchwała określa szczegółowe zasady sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organy do tego uprawnione.
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1. należnościach – oznacza to należność główną oraz należności uboczne tj: odsetki i koszty dochodzenia tych
należności,
2. uldze – oznacza to umorzenie w całości lub w części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności,
3. wierzycielu – oznacza to Gminę Węgliniec i jej jednostki organizacyjne,
4. dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej,
5. przedsiębiorcy - oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,
6. uprawnionym organie – oznacza to organ wymieniony w § 5 uchwały,
7. minimalnym wynagrodzeniu za pracę – oznacza to minimalne wynagrodzenie za pracę określone
w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów.
§ 3.
1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielanie jej następuje zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst
jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz rozporządzenia Komisji (
WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (
Dz. U. UEL 2006r. Nr 379, poz.5 ).
2. W przypadkach udzielania ulg producentom rolnym należy jej udzielać zgodnie z rozporządzeniem Komisji (
WE ) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do
pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej ( Dz.U. UEL 2007r. Nr 337, poz. 35 ).
3. Łączna wartość pomocy de minimis udzielona na podstawie niniejszej uchwały kumuluje się z każdą inną
pomocą de minimis uzyskaną przez dany podmiot w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 lat
kalendarzowych i nie może przekroczyć kwoty określonej w przepisach wymienionych w ust. 1 i 2.
4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia
o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej oraz informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U z 2010r.
Nr 53, poz. 311ze zm.).
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§ 4.
Uprawniony organ, na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika
lub interesem publicznym może:
1. odroczyć termin spłaty całości lub części należności, przy czym odroczenie terminu spłaty wierzytelności
może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
2. rozłożyć na raty płatność całości lub części należności, przy czym okres spłaty wierzytelności rozłożonej na
raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia ugody.
3. umorzyć w całości lub części należności, przy czym umorzenie wierzytelności, za które odpowiada
solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec
wszystkich dłużników. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części wierzytelności, należy równocześnie określić termin
zapłaty pozostałej do uregulowania wierzytelności.
4. Warunkiem uzyskania ulgi jest bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań za co najmniej trzy pełne okresy
płatności poprzedzające datę złożenia wniosku.
5. Umorzenie należności powoduje również umorzenie odsetek w całości lub w takiej części, w jakiej zostały
umorzone należności.
6. Z możliwości uzyskania ulgi dłużnik może skorzystać jeden raz na 48 miesięcy.
7. Jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej należności lub nie zapłacił w całości którejkolwiek z rat,
należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi
§ 5.
1. Do udzielania ulg na wniosek dłużnika w spłacie należności uprawnieni są kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy w zakresie:
1) umorzenia należności do kwoty nie przekraczającej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w dniu rozpatrzenia wniosku,
2) rozłożenia na raty należności do kwoty nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
obowiązującego w dniu rozpatrzenia wniosku
3) odroczenia zapłaty należności do kwoty nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w dniu rozpatrzenia wniosku.
2. W pozostałych przypadkach do udzielania ulg w spłacie należności na wniosek dłużnika uprawniony jest
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec.
3. Do udzielania ulg na wniosek dłużnika w okresie przed upływem 48 miesięcy od daty udzielenia ulgi
uprawniony jest Burmistrz.
§ 6.
Za ważny interes dłużnika przyjmuje się w szczególności trudną sytuację materialną rodziny dłużnika, w której
dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego w danym roku.
§ 7.
Za ważny interes dłużnika oprócz sytuacji określonej w § 6 można również uznać sytuację materialną rodziny
dłużnika, w której dochód na jedną osobę przekracza kwotę uprawniającą do przyznania zasiłku rodzinnego, jeżeli
w jego rodzinie zaistniały szczególne okoliczności, a windykacja należności gminy może zagrozić egzystencji
rodziny. Za szczególne okoliczności uznaje się:
1. długotrwałą lub ciężką chorobę dłużnika lub jego członka rodziny,
2. bezrobocie,
3. sieroctwo,
4. niepełnosprawność,
5. potrzebę ochrony macierzyństwa,
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6. alkoholizm lub narkomanię, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci,
7. klęskę żywiołową lub ekologiczną, zdarzenie losowe lub sytuację kryzysową.
8. wymagalne zobowiązania wobec osób trzecich niemożliwe do uregulowania z bieżących dochodów
i majątku rodziny.
§ 8.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych umarzają należności z urzędu w całości jeżeli :
1) osoba fizyczna zmarła,
2) 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,
3) 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,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
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.
§ 9.
Umorzenie należności na podstawie wniosku w całości lub części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu
płatności następuje w formie pisemnego porozumienia-ugody, a przypadkach umorzenia z urzędu następuje
w formie oświadczenia woli.
§ 10.
Traci moc uchwała Nr 318/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Waldemar Błauciak
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