
   

   

   

 UCHWAŁA  

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 28 października 2016 roku 

 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w 

spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym 
 

Na podstawie art. 12, pkt 11ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym  /Dz. U. z 2016 r.  poz. 814/ oraz  art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, u c h w a l a się,  co 

następuje:  

§ 1. 

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) wierzycielu – rozumie się przez to Powiat Siedlecki oraz jego jednostki podległe, 

za które uważa się jednostki organizacyjne Powiatu Siedleckiego nie posiadające 

osobowości prawnej, w tym Starostwo Powiatowe,  

2) dłużniku – rozumie się przez to, osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w tym również posiadających 

status przedsiębiorcy, zobowiązanych do uiszczenia na rzecz w/w wierzycieli 

określonej należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny, 

3) należności pieniężnej – rozumie się przez to nieuregulowaną w całości lub w 

części kwotę należności pieniężnej /należność główną/,  mającej charakter 

cywilnoprawny, przypadającej wierzycielowi np. z tytułu realizacji zawartych 

umów i porozumień lub świadczeń bezumownych, wraz z odsetkami za zwłokę i 

kosztami dochodzenia tych należności /należności uboczne/ wg stanu na dzień 

złożenia wniosku przez dłużnika lub na dzień podjęcia decyzji o zastosowaniu 

ulgi z urzędu,  

4) uldze – rozumie się przez to umorzenie w całości lub w części, odroczenie 

terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych, o których 

mowa wyżej w pkt 3, 

5) ważnym interesie dłużnika – rozumie się przez to określoną  według swobodnej 

oceny i uznania przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 8 niniejszej 

uchwały  sytuację dłużnika a w szczególności jego sytuację finansową lub 

majątkową, jak również gospodarczą, w której zapłata całości należności 

pieniężnej bądź jej części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w 

przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu, 

6) interesie publicznym – rozumie się przez to określoną  według swobodnej oceny i 

uznania przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 8 niniejszej uchwały,  

sytuację w zakresie funkcjonowania Powiatu Siedleckiego a w szczególności 

sytuację budżetu powiatu, w której udzielenie bądź nieudzielenie ulgi 

spowodować może niewykonanie planowanych dochodów, a w konsekwencji 



niedobór środków na sfinansowanie realizacji zadań objętych planem wydatków 

budżetowych albo utratę określonych dochodów budżetowych w przyszłości, a 

także zapewnienie stosowania zasad racjonalnego gospodarowania zasobami 

/majątkiem/ Powiatu Siedleckiego, szczególnie w sytuacji, kiedy należności 

pieniężne dotyczą dostaw, usług oraz innych świadczeń o charakterze cyklicznym 

lub ciągłym, 

7) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27.08.2009 r. o finansach 

publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./. 

 

§ 2 . 

 

1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłaty powiatowych należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, zwanych dalej należnościami, przypadających Powiatowi Siedleckiemu 

i jego jednostkom podległym, a także określa warunki dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie dla dłużnika pomoc 

publiczną w rozumieniu odrębnych przepisów oraz wskazuje organ i osoby uprawnione 

do udzielenia tych ulg. 

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których szczegółowe zasady, tryb 

umarzania i odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy, a 

także do należności, które zgodnie z przepisami prawa lub zawartymi umowami i 

porozumieniami, stanowią dochód Skarbu lub Budżetu Państwa. 

3. Do stosowania ulg w zakresie należności cywilnoprawnych przypadających 

Powiatowi Siedleckiemu i jego jednostkom podległym powstałych w związku z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi ustawami zgodnie z art. 59, ust. 4 ustawy, stosuje się przepisy art. 55-58 

ustawy z tym, że określone w tych przepisach uprawnienia kierownika państwowej 

jednostki budżetowej przysługują Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3. 

 

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności może nastąpić na 

wniosek dłużnika lub z urzędu. 

 

§ 4. 

 

1. Na wniosek dłużnika należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w 

części, ich spłata może być również odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach 

uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub uzasadnionym interesem publicznym. 

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien być należycie umotywowany i zawierać: 

     1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę , siedzibę i adres 

dłużnika; 

     2) kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki; 

     3) informacje o: 



 a) sytuacji majątkowej dłużnika i wysokości dochodów dłużnika oraz osób 

prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na 

jego utrzymaniu, 

 b) innych istniejących zobowiązaniach dłużnika; 

      4) przyczyny ubiegania się o umorzenie albo odroczenie lub rozłożenie na raty 

spłaty należności; 

      5) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia. 

3. W przypadku,  gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 właściwy 

organ wzywa dłużnika, w formie pisemnej do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania. 

4. Właściwy organ może wezwać dłużnika, w formie pisemnej do dostarczenia 

dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wezwania. 

5. Jeżeli dłużnik nie dokona czynności, o których mowa w ust 3 i 4 w określonym 

terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym dłużnik jest powiadamiany 

na piśmie. 

 

§ 5. 

 

1. Od należności, do której zastosowano ulgę w spłacie nie pobiera się odsetek za 

zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty. 

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w określonym terminie należność staje się 

natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności. 

 

§ 6. 

 

1.Należność może być z urzędu umorzona albo jej spłata odroczona lub rozłożona na 

    raty w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy.          

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby,  należności 

o których mowa w ust 1  mogą zostać umorzone, odroczone lub rozłożone na raty tylko 

wtedy, gdy warunki zastosowania tych ulg są spełnione wobec wszystkich 

zobowiązanych. 

 

§ 7. 

 

W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odraczanie 

lub rozkładanie na raty spłaty należności w przypadkach, gdy ulga stanowi  pomoc 

publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 

404 z późn. zm/ udzielenie ulgi następuje zgodnie z zakresem i warunkami określonymi 

w tej ustawie.  

§ 8. 

 

1.Do umarzania albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności są 

uprawnieni: 

   1) Zarząd Powiatu: 



       a) w stosunku do wszystkich należności przypadających Powiatowi Siedleckiemu, 

       b) w stosunku do należności przypadających jednostkom podległym  Powiatowi  

           Siedleckiemu, których wartość przekracza kwotę 4.000 zł w skali roku. 

   2) Kierownik jednostki podległej Powiatowi  Siedleckiemu w stosunku do   

należności przypadających tej jednostce do wartości 4.000 zł w skali roku, po uzyskaniu 

uprzedniej zgody Zarządu Powiatu. 

2. Jeżeli wartość należności przekracza kwotę 100.000 zł w skali roku warunkiem 

umorzenia lub odroczenia lub rozłożenia na raty spłat tej należności przez Zarząd 

Powiatu jest uprzednie uzyskanie zgody Rady Powiatu w Siedlcach. 

 

§ 9. 

 

Organ właściwy do umarzania należności jest również uprawniony do umarzania 

odsetek za zwłokę oraz innych należności ubocznych tej należności. 

 

§ 10. 

 

Udzielanie ulg następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli lub w formie 

umowy. 

 

§ 11. 

 

1. Z zakresu umorzonych należności oraz udzielonych ulg Zarząd Powiatu przedstawia 

Radzie Powiatu informacje półroczne i roczne stanowiące załącznik do informacji z 

wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego oraz sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu.  

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 będą przedkładane przez organy uprawnione do 

umarzania należności i udzielania ulg za I półrocze roku budżetowego w terminie do 31 

lipca roku budżetowego, roczne w terminie do 31 stycznia roku  następnego po roku 

budżetowym. 

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 12. 

 

Traci moc Uchwała Nr XVIII/99/2004 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 

2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek 

organizacyjnych Powiatu Siedleckiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w 

spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.  

 

§ 13. 

 

Wnioski o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłat należności pieniężnych, o 

których mowa w uchwale, złożone, a nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały, 

są rozpatrywane w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą. 

 



§ 14. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 15. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 16. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

      PRZEWODNICZĄCY RADY 
                                     Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 



Załącznik

do Uchwały 

Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 28 października 2016 roku

w złotych

głownej odsetki Umorzenie
Rozłożenie na 

raty

Odroczenie 

terminu 

płatności

* niepotrzebne skreślić

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zygmunt Wielogórski

…………………………………………

………………………

(podpis głownego księgowego) (podpis kierownika)

(data sporządzenia)

…………………………………………

RAZEM

Sprawozdanie/Informacja

……………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa jednostki organizacyjnej)

w zakresie udzielania ulg w spłacie nalezności majacych charakter cywilnoprawny

pólroczne/roczne*

Kwota należności Udzielona ulga

Lp.

Numer i znak 

decyzji/umowy

/ugody

Data podjęcia 

decyzji/umowy

/ugody

Nazwa dłużnika

Wyszczególnienie

(czego dotyczy 

sprawa)

Sposób 

rozstrzygnięcia


