UCHWAŁA NR XXVII/....../09
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, stanowiących dochody Gminy Stanisławów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z
późniejszymi zmianami), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:
§1
Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności, do których nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) wobec osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.
§2
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelności z tytułu należności pieniężnej, do której nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, zwanej dalej należnością,
należy przez to rozumieć przypadającą od dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności według stanu na dzień
wyrażenia przez Wójta Gminy Stanisławów oświadczenia woli na piśmie w sprawie ich umorzenia, a jeżeli należność główna została zapłacona
i pozostały do zapłaty odsetki i koszty- sumę tych należności ubocznych;
2) umorzeniu należności, udzieleniu ulgi w jej spłacie – rozumie się przez to oświadczenie woli wyrażone na piśmie przez Wójta Gminy
Stanisławów w sprawie umorzenia należności lub udzielania ulgi w jej spłacie.
§3
1. Należność może być umorzona w całości lub części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym,
jeżeli:
1) osoba zobowiązana znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, której nie mogła przewidzieć lub której nie mogła zapobiec, a ściągnięcie
wierzytelności zagroziłoby jej egzystencji;
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów postępowania
egzekucyjnego, a także gdy ww. postępowanie okazało się nieskuteczne;
3) z umowy zawartej z dłużnikiem wynika prawo do umorzenia całości lub części należności w przypadku spełnienia przez dłużnika
określonego warunku;
4) nie można ustalić miejsca przebywania dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;
5) nie ściągnięto jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
6) nastąpiło przedawnienie.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 umorzenie może nastąpić na wniosek dłużnika, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2, 4, 5 i
6 – z urzędu.
§4
Umorzenie całości lub części wierzytelności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże jedną z przesłanek o których
mowa w § 3.
§5
Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy równocześnie określić termin zapłaty pozostałej części należności, z tym że w razie
niedotrzymania tego terminu przez dłużnika, umorzenie może być w całości cofnięte.
§6
Należność można umorzyć lub udzielić ulg w jej spłaceniu tylko na pisemny wniosek dłużnika, chyba że dłużnik zmarł lub nie można ustalić
miejsca jego przebywania.
§7
Wójt Gminy Stanisławów może umorzyć należność określoną w § 1 niniejszej uchwały lub udzielić ulgi w jej spłaceniu (odroczyć termin zapłaty,
rozłożyć na raty), jeżeli należność ta nie przekracza 10-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ogłaszanego kwartalnie
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, na dzień umorzenia lub udzielenia ulgi. Przy umarzaniu należności
pieniężnych przekraczających 10-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, Wójt Gminy Stanisławów zasięga opinii Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy.
§8
Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do należności, o których mowa w § 1, w zakresie nieuregulowanym w przepisach
powszechnie obowiązujących.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

