
UCHWAŁA NR XVII/127/2020 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, 
odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

przypadających Gminie Obrowo lub jej jednostkom organizacyjnym. 

Na podstawie art. 59 ust. 1 - 3 oraz art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Obrowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób, tryb oraz organy i osoby uprawnione do umarzania, 
odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających 
Gminie Obrowo lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

a) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty należności lub rozłożenie na raty, 

b) jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to jednostkę budżetową oraz samorządową instytucję kultury, 

c) należności - rozumie się przez to wymagalną wierzytelność pieniężną przysługującą Gminie Obrowo lub jej 
jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 1, obejmującą należność główną wraz 
z należnymi odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, według stanu na dzień złożenia wniosku 
o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty, a w przypadku zastosowania umorzenia z urzędu - według 
stanu na dzień udzielenia tej ulgi, 

d) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§ 3. 1. Na wniosek dłużnika:  

1) należności mogą być umarzane w całości lub w części, 

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności, 

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty. 

2. Należności pieniężne mogą zostać umorzone z urzędu w całości w przypadkach wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

3. Udzielenie ulgi, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić gdy okoliczności 
uzasadniające jej udzielenie zachodzą wobec wszystkich dłużników. 

4. Od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę od dnia 
następującego po dniu złożenia wniosku do dnia upływu terminu spłaty zobowiązania włącznie. 

5. Jeżeli dłużnik nie dokona spłaty: 

1) należności w odroczonym terminie - porozumienie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały, 
wygasa, a cała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego 
dnia wymagalności, 

2) którejkolwiek z rat w ustalonym terminie lub wysokości - porozumienie, o którym mowa w § 
4 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały, wygasa, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna 
wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności. 

6. Okres odroczenia terminu zapłaty należności nie może przekroczyć 12 miesięcy. 

7. Rozłożenie na raty należności może nastąpić maksymalnie na 12 miesięcznych rat, a w szczególnych 
przypadkach na okres nie dłuższy niż 48 miesięcznych rat. 

8. Postanawia się o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 
Obrowo i jej jednostkom organizacyjnym, o których mowa w § 1, których kwota wraz z odsetkami 
nie przekracza 100,00 złotych. 
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9. Nie nalicza się odsetek za zwłokę w przypadku, gdy ich wysokość w dniu wpłaty należności 
nie przekracza kwoty 5,00 złotych. 

10. Przepisów ust. 8 i 9 nie stosuje się do należności, o których mowa w art. 59a ust. 2 ustawy. 

§ 4. 1. Udzielanie ulg lub odmowa ich udzielenia następuje:  

1) z urzędu - w formie jednostronnego oświadczenia jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej, 
złożonego w formie pisemnej, 

2) na wniosek dłużnika - w formie pisemnego porozumienia z wierzycielem. 

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w art. 59 ust. 1 ustawy. 

3. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi 
jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona wzywa dłużnika do ich uzupełnienia. 

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez 
rozpatrzenia. 

§ 5. Do udzielania ulg uprawnieni są:  

1) kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 - jeżeli wartość należności nie przekracza 
2.000,00 złotych, 

2) Wójt Gminy Obrowo - jeżeli wartość należności przekracza kwotę, o której mowa w § 5 pkt. 1 

§ 6. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w sposób określony w § 3. 1 niniejszej uchwały oraz  
określonych w § 3. 2 na podstawie przesłanki z art. 56 ust 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, stanowi 
pomoc de minimis w rozumieniu przepisów:  

1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, tzw. ogólnego rozporządzenia 
o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/1 z 24.12.2013 r.); 

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz. Urz. UE L Nr 352/9 z późn. zm.) z 24.12.2013 r. 

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może 
przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniach wymienionych w ust. 1. 

3. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić stosowne zaświadczenia lub 
oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.). 

4. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do 31 grudnia 
2020 roku. 

§ 7. 1. Z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności, jednostki organizacyjne 
sporządzają sprawozdania według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - 
w terminie 1 miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych.  

2. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się narastająco, od początku roku. 

3. Poszczególne jednostki składają sprawozdania z dokonanych umorzeń i udzielonych ulg, przedstawiane 
następnie Wójtowi Gminy Obrowo. 

4. Wzór sprawozdania określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo oraz kierownikom jednostek 
organizacyjnych, o których mowa w § 1. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXI/130/2004 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do 
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ STOSOWANIA INNYCH ULG

NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

półroczne/ roczne

....................................

(nazwa jednostki)

Lp. Wyszczególnienie
Symbol

dłużnika

Liczba

dłużników

Kwota umorzenia,

odroczenia, rozłożenia

na raty

(zakreślić odpowiednio) Liczba rat

Termin

odroczenia,

rozłożenia

na raty

(ostatnia rata)Należność

główna
odsetki

I II III IV V VI VII VIII

1. Umorzenie.

A

B

C

2. Odroczenie

A

B

C

3.
Rozłożenie na

raty

A

B

C

................................... ....................................

(główny księgowy) (dyrektor jednostki)

...................................

(dzień, miesiąc, rok)

A- osoba fizyczna

B- osoba prawna

C- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Załącznik do uchwały Nr XVII/127/2020

Rady Gminy Obrowo

z dnia 6 lutego 2020 r.
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Uzasadnienie

Podstawą prawną podjęcia niniejszej uchwały jest art. 59 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U 2019 poz. 869 z ze zm.), który stanowi, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
dłużnika lub interesem publicznym należności cywilnoprawne przypadające jednostce mogą być umarzane,
terminy ich spłaty mogą być odroczone lub płatność należności może zostać rozłożona na raty. Zasady
udzielania, ulg o których mowa w poprzednim zdaniu określa organ stanowiący jednostki.

W związku z działalnością Gminy m.in. w zakresie zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków od mieszkańców zamieszkujących lub podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy Obrowo
istnieje potrzeba określania zasad dotyczących udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.

Podjęcie uchwały jest zasadne, gdyż daje możliwość rozpatrzenia ewentualnych wniosków w sprawie
udzielenia ulg. Organem właściwym do udzielania ulg zgodnie z uchwałą jest Wójt Gminy Obrowo,
a w przypadkach mniejszej wagi kierownicy jednostek budżetowych.

Projekt niniejszej uchwały podlegał wymogowi opiniowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mając na uwadze powyższy wymóg pismami
z dnia 12 grudnia 2019 roku (RPiF.0632.40.2019 oraz RPiF.0632.41.2019) przesłano projekt uchwały do
zaopiniowania wskazanym organom, tym samym wymóg ten został spełniony.
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