
RAD A GM1 UCHWAtA NR VTIT/66/2011
BEDLNO RADY GMINY BEDLNO

z dnia 5 grudnia 2011 r.

w sprawie okreslenia szezegolowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania na raty
splaty naleznosci pienieznych majaxych charakter cywilnoprawny, przypadaj^cych Gminie Bedino lub jej

jednostkom podleglym, a takze wskazania organow do tego uprawnionych.

Na podstawic art. 1 8 List. 2 pkt 1 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzajdzie gminnym (t.j. Dz.
U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1 1 1 1 , Nr 223, poz. 1458;
z2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;
z201 1 r. Nr 21, poz. 1 1 3 , Nr 117 , poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 59
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U, Nr 1.57, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr
96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2 0 l l r. Nr 185, poz.
1092, Nr 201, poz. 1 1 83) Rada Gminy Bedino uchwala, co nast§puje:

§1.1 . Uchwala okrcsla szczegolowe zasady, sposob i tryb umarzania, odraczania splaty lub rozkladania na raty
splaty naleznosci pienieznych majacych charakter cywilnoprawny, zwanych dalej ,,naleznosciami", przypadaja^cych
Gminie Bedino lub jej jednostkom podleglym od osob prawnych, osob flzycznych, jednostek organizacyjnych nie
posiadaja_cych osobowos'ci prawnej zwanych dalej ,,dluznikami" w przypadkach uzasadnionych waznym interesem
dliiznika lub interesem publicznym.

2. Postanowien niniejszej uchwaly nie stosuje si? do naleznosci cywilnoprawnych powstaiych w zwiazku
z realizacja, zadari z zakresu administracji rzq.dowej oraz innych zadari zleeonych jednostkom samorza_du
terytorialnego ustawami.

3. Postanowien niniejszej uchwaly nie stosuje si? rownicz jezeli zasady i tryb umarzania, odraczania terminu
splaty oraz rozkladania splaty na raty okreslaja_ odr^bne przepisy.

4. W stosunku do druznikow b^da^cych przedsi^biorcami stosowanie umorzen, odraczania lub rozkladania na
raty naleznosci, stanowiacych pomoc publiczna_, mozc mice miejscc jcdynie w przypadku spelnienia przeslanek do
udzielenia pomocy de min imis i odbywac si? b^dzie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a takze przepisami
rozporzajdzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania art. 87, 88 Traktatu do
pomocy dc minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006r.). Umorzenie naleznosci na podstawie § 2 ust. 1 pkt
5 niniejszej uchwaly oraz odroczenie lub rozlozenie na raty splaty naleznosci, o ktorym mowa w § 4 niniejszej
uchwaly moze stanowic pomoc de minimis .

5. Podmiot prowadzticy dzialalnosc gospodarcza_ moze uzyskac pomoc o ktorej mowa w niniejszej uchwale,
jezeli wartosc tcj pomocy bmtto Jajcznie z wartoscia_ innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot,
w okresie biezq.ccgo roku kalcndarzowego i dwoch poprzednich lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty
stanowia^cej rownowartosc 200 tys. euro.

6. Podmiot prowadza^cy dziaialnosc gospodarczav w sektorze transportu drogowego moze uzyskac pomoc,
o ktorej mowa w niniejszej uchwale, jezeli wartosc tej pomocy brutto la^cznie z wartoscia^ innej pomocy de minimis
otrzymanej przez ten podmiot w okresie bieza^cego roku kalendarzowego i dwoch poprzednich nie przekracza
kwoty stanowia_cej rownowartosc 100 tys. euro.

7. Podmiot prowadza^cy dzialalnosc gospodarcza^ nie moze uzyskac pomocy, o ktorej mowa w niniejszej
uchwale, jezeli otrzymal pomoc, inna_ niz pomoc de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztow
kwalifikuja^cych si^ do obj^cia pomoca_ lub tego samego projektu inwestycyjnego, a la_czna wartosc pomocy
spowodowalaby przekroczenic dopuszczalnej intensywnosci pomocy.

§ 2. 1 . Umorzenie naleznosci pienieznych w calosci lub w cz^sci moze nastapic na wniosek dluznika,
w przypadkach uzasadnionych waznym interesem dluznika lub interesem publicznym, a w szczegolnosci gdy:

1) dluznik - osoba fizyczna, zmarl nie pozostawiajae zadnego maja^tku i spadkobiercow lub pozostawil majajek
nie podlegaja^cy egzekucji na podstawic odr^bnych przepisow;



2) dhiznik - przedsi?biorca w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy Prawo upadlosciowe i naprawcze zostal wykreslony
zwlasciwego rejestru przy jednoczesnym braku majajku, z ktorego mozna by wyegzekwowac naleznosc,
a odpowiedzialnosc z tytu-hi naleznosci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze \ post?powaniu egzekucyjnym nie uzyska si? kwoty wyzszej od
kosztow dochodzenia i egzeloicji tej naleznosci lub postepowanie okazalo si? bezskuteczne;

4) wierzytelnosci ulegly przedawnieniu, zgodnie z k. c.;

5) sciqganie wierzytelnosci zagraza egzystencji dhiznika.

2. Umarzanie naleznosci w przypadku, gdy oprocz dhiznika glownego sa_ zobowiazane inne osoby, moze
nastajDic tylko wtedy, gdy przeslanki umorzenia, o ktorych mowa w ust. 1 zachodza_ wobec wszystkich
zobowia_zanych.

3. Umorzenie wierzytelnosci moze dotyczyc takze samych naleznosci ubocznych.

4. Przez kwote naleznosci rozumie si? naleznosc glowna_ wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku
zastrzezenia odsetek ustawowych wraz z odsetkami umownymi, ustalona wediug stanu na dzien wydania
zarzajdzenia w sprawie umorzenia, odroczenia splaty lub rozlozenia na raty splaty naleznosci. W przypadku gdy
umorzeniu podlegaja_ tylko naleznosci uboczne, ustala si? je wediug stanu na dzien wydania n/w zarza^dzenia.

§ 3. 1. Umorzenie naleznosci pieni?znych w calosci moze nastaj^ic z urz?du w przypadku wystqpienia
nast?puja_cych okolicznosci:

l)osoba fizyczna - zmarla, nie pozostawiaja_c zadnego maja_tlcu albo pozostawi-la majatek niepodlegaja_cy
egzekucji na podstawie odr?bnych przepisow, albo pozostawila przedmioty codziennego uzytlcu domowego,
ktorych la_czna wartosc nie przekracza kwoty 6.000 zl;

2) osoba prawna - zostala wykreslona z wlasciwego rejestm osob prawnych przy jednoczesnym braloi majajtku,
z ktorego mozna by egzekwowac naleznosc, a odpowiedzialnosc z tytuhi naleznosci nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze w post?powaniu egzekucyjnym nie uzyska si? kwoty wyzszej od
kosztow dochodzenia i egzekucji tej naleznosci lub postepowanie egzekucyjne okazalo si? nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadaja_ca osobowosci prawnej ulegla likwidacji.

2. W przypadloi gdy oprocz dhiznika glownego sa_zobowia_zane inne osoby, naleznosci moga^zostac umorzone
zurz?du tylko wtedy, gdy warunki umarzania, o ktorych mowa wust. 1, sa_ spelnione wobec wszystkich
zobowia_zanych.

§ 4. W przypadkach uzasadnionych waznym interesem dhiznika lub interesem publicznym, splata naleznosci
moze bye, na wniosek dhiznika, odraczana lub rozkladana na raty.

§ 5. 1. Uzyskanie umorzenia, odroczenia lub rozlozenia splaty naleznosci na raty uzaleznione jest od spelnienia
warunkow okreslonych w uchwale i ztozenia wnioslcu wraz z uzasadnieniem i dowodami potwierdzaja_cymi
wysta_pienie waznego interesu dhiznika lub interesu publicznego.

2. Przedsi?biorcy ubiegajq_cy si? o pomoc de minimis do wniosku powinni dolapzyc co najmniej:

1) wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w rolcu, w ktoryrn ubiegaja^ si? o pomoc, oraz
w ciajju 2 poprzedzajajcych go lat, albo oswiadczenie o wielkosci pomocy de minimis otrzymanej w tyrn
olcresie albo oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezb?dne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczajse w szczegolnosci wnioskodawcy
i prowadzonej dzia-lalnosci gospodarczej oraz wielkosci i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztow kwalifikuja_cych si? do obj?cia pomocaj na pokrycie ktorych ma bye
przeznaczona pomoc de minimis w zakresie okreslonym rozporza,dzeniem Rady Ministrow z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaja^cy si? o pomoc de minimis (Dz.
U.Nr53,poz. 311).

3. Wqjt Gminy w trakcie prowadzonych czynnosci moze zaza_dac od wnioskodawcy uzupelnienia wniosku
poprzez przedstawienie innych dokumentow i infonnacji niezb?dnych do podj?cia decyzji.

4. Wnioski w sprawach, o ktorych mowa w § 2 i w § 4 uchwary, uprawniony organ rozpatruje w terminie 14
dni od daty ich wplywu, a w sprawach szczegolnie skomplikowanych w termini e 30 dm.



§ 6. 1 . Do umorzenia naleznosci w calosci lub w cze_sci, odraczania tcrminu splaty naleznosci w calosci Jub
w cze_sci, rozldadania splaty naleznosci na raty, biora^c pod uwag? interes Gminy uprawniony jest Wojt Gminy
w odniesieniu do naleznosci nieprzekraczaja^cych kwoty 10.000 zl.

2. Jezeli kwota naleznosci przekracza 10.000 zl Wojt Gminy udziela ulgi po zasie.gnie.ciu opinii Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Bedlno.

§ 7. 1. Umorzenie naleznosci w calosci lub w cze_sci oraz odroczenie terminu splaty calosci lub cze^sci
naleznosci albo rozlozenie splaty naleznosci na raty naste_puje na podstawie zarza_dzenia Wojta po przyj^ciu przez
dliiznika.

2. Umorzenie naleznosci z urze^du nastepuje w oparciu o protokol potwierdzaja_cy zaistnienie przeslanek
umorzenia.

3. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozlozenia na raty odsetld liczone sa_ w pelnej
wysokosci, do dnia dokonania wplaty, z zastrzezeniem, ze odsetek za zwloke_ nie nalicza si*? w okresie od dnia
zlozenia wniosku do dnia dor^czenia dluznikowi powiadomienia o odmowie wydania zarzadzenia, jesli
zarza^dzenie nie zostanie wydane w tenninie o ktorym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej uchwaly.

4. Jezeli dluznik nie splaci w terminie albo w pelnej wysokosci naleznosci, ktorej termin splaty odroczono albo
nie splaci w pelnej wysokosci ustalonych rat, naleznosc pozostaia do zaplaty staje si$ natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami ustawowymi lub umownymi od dnia wymagalnosci. Powyzsze zastrzezenie umieszcza si^
w zarza_dzeniu.

§ 8. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.

§ 9. Traci moc uchwala nr XXXI/223/2010 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie
okrcslcnia szczcgolowych zasad i trybu uinarzania, odraczania lub rozkladania na raty naleznosci pienie_znych
maja_cych charakter cywilnoprawny, przypadaja_cych Gminie Bedlno lub jej jednostkom podleglym, a takze
wskazania organow do tego uprawnionych (Dz. Urz. Wojewodztwa Lodzkiego Nr 220, poz. 1783).

§ 10. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzldego.

'%.,*.-Csx>\y Rady Gminy

uwag co do zgodno*ci
ppepisami

Manena Szy


