
Uchwała Nr XIV / 130 / 2004

Rady Powiatu Chełmińskiego 

z dnia 16 czerwca 2004 r.

w  sprawie: szczegółowych  zasad  i  trybu  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty

wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy

- Ordynacja podatkowa

Na  podstawie  art.  12  pkt  11,  art.  42  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 34a ustawy

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa  się  szczegółowe  zasady umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty  wierzytelności

powiatowych  jednostek  organizacyjnych  z  tytułu  spłaty  należności  pieniężnych,  w  tym

cywilnoprawnych, zwanych dalej "wierzytelnościami" do których nie stosuje się przepisów ustawy

z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  -  Ordynacja  podatkowa  (Dz.U.  Nr  137,  poz.  926  z  późn.  zm.)

przypadających na podstawie przepisów szczególnych powiatowym jednostkom organizacyjnym od

osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2.

Przepisów  uchwały  nie  stosuje  się  do  wierzytelności  przypadających  powiatowym jednostkom

organizacyjnym,  których  zasady  i  tryb  umarzania,  odraczania  spłaty  oraz  rozkładania  na  raty

określają odrębne przepisy.

§ 3.

1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części jeśli wystąpi jedna z następujących

przesłanek:

1)  dłużnik  -  (osoba  fizyczna)  zmarł,  nie  pozostawiając  żadnego majątku  lub  pozostawił

ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;



2)  dłużnik - (osoba prawna) został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy

jednoczesnym  braku  majątku,  z  którego  można  by  egzekwować  wierzytelność,

a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)  ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego

egzystencji,

4)  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się

kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie

egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umarzanie  wierzytelności  powiatowych  jednostek  organizacyjnych  o  charakterze

cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może

nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4.

W przypadkach uzasadnionych względami  społecznymi  i  gospodarczymi,  na  wniosek  dłużnika,

może  być odroczony termin  zapłaty całości  lub  części  wierzytelności,  albo  rozłożona  płatność

całości lub części wierzytelności na raty, z uwzględnieniem możliwości płatniczych dłużnika oraz

interesu powiatu.

§ 5.

1. Jeżeli  wartość  wierzytelności  głównej  z  tytułu  należności  pieniężnych powiatowej  jednostki

organizacyjnej  nie  przekracza  1.500,00  zł  do  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty

spłaty wierzytelności jest uprawniony Starosta.

2. Jeżeli  wartość wierzytelności głównej z tytułu należności  pieniężnych jest wyższa niż kwota,

o której mowa w ust. 1 do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności jest

uprawniony Zarząd Powiatu.

§ 6.

Podmioty  wymienione  w  §  5  właściwe  do  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty

wierzytelności  głównej  z  tytułu  należności  pieniężnych,  są  również  uprawnione  do  umarzania,

odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych wierzytelności.



§ 7.

Umorzenie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych oraz odroczenia terminu spłaty całości

lub  części  wierzytelności  albo  rozłożenia  płatności  całości  lub  części  wierzytelności  na  raty

następuje:

1) w odniesieniu  do  wierzytelności  o  charakterze  administracyjno-prawnym na  podstawie

decyzji właściwego podmiotu, o którym mowa w § 5;

2) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym na podstawie przepisów

prawa cywilnego.

§ 8.

O wielkościach  umorzeń,  odroczeń  lub  rozłożenia  na  raty udzielonych na  podstawie  niniejszej

uchwały  Zarząd  Powiatu  przedstawi  Radzie  Powiatu  informację  łącznie  ze  sprawozdaniem

z rocznego wykonania budżetu.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski


