
UCHWAŁA NR XV/94/2000 
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności 
budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja 
podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania 
organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co 
następuje:

§1.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub dłużnika 
zezwala się na:
a/ przesunięcie terminu płatności wierzytelności
b/ rozłożenie wierzytelności na raty
c/ zaniechanie poboru wierzytelności
d/ umorzenie wierzytelności

§2.

w Umorzeniem przewidzianym w § 1 lit. a nie może być objęta wierzytelność, 
której wysokość przekracza pięciokrotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia, 
w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu ogłaszanego przez 
Prezesa GUS w Monitorze Polskim dla celów naliczania odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych

§3.

Wskazuje się Zarząd Powiatu Siedleckiego jako organ uprawniony do 
podejmowania decyzji w zakresie ulg opisanych w § 1 uchwały.

§4.

Decyzję w sprawie zastosowania ulg opisanych w § 1 uchwały Zarząd Powiatu 
podejmuje na umotywowany wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, bądź 
kierownika Wydziału Starostwa Powiatowego.



1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika Zarząd Powiatu, 
na wniosek dłużnika, może umorzyć lub zaniechać poboru w całości lub w 
części wierzytelności budżetu powiatu z każdego tytułu należności pieniężnych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

2. Umorzenie wierzytelności budżetu powiatu, o któiym mowa w ust. 1 
powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w 
jakiej została umorzona zaległa wierzytelność budżetu powiatu.

3. Zarząd Powiatu ze względu na ważny interes dłużnika, na jego wniosek 
może:

- odroczyć termin płatności wierzytelności budżetu powiatu,
- rozłożyć na raty zapłatę wierzytelności budżetu powiatu, bądź jej 

zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

4. W razie podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu na podstawie ust. 3 terminem 
płatności jest dzień, w którym zgodnie z decyzją powinna nastąpić zapłata 
odroczonej wierzytelności budżetu powiatu albo poszczególnych rat, na jakie 
została rozłożona wierzytelność budżetu powiatu.

5. Za przypadki uzasadnione ważnym interesem dłużnika lub interesem 
publicznym, o których mowa w ust. 1 i 3 uznaje się w szczególności:

- dochody na członka rodziny równe lub poniżej kryterium przyjętego w 
ustawie o pomocy społecznej,

- udział finansowy w realizacji inwestycji wspólnych z mieszkańcami,
- klęski żywiołowe,
- okresową utratę płynności finansowej podmiotu prowadzącego

działalność gospodarczą,
- wysoki poziom inwestycji,
- istotny wzrost przeciętnego stanu zatrudnienia,
- inne uzasadnione przypadki.

§6.

1. Wnioski w sprawach, o których mowa w § 5 Zarząd Powiatu rozpatruje w 
terminie 30 dni od daty ich wpływu.

2. W przypadku wniosków, o których mowa w § 5, ust. 3 w okresie od daty ich 
złożenia do daty ich rozpatrzenia nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli 
decyzja Zarządu Powiatu w tej sprawie będzie pozytywna.



3. Odsetek za zwłokę nie nalicza się również w przypadku przekroczenia 
terminu załatwienia wniosku, o którym mowa w ust. 1 za okres od daty złożenia 
wniosku do daty dostarczenia decyzji Zarządu Powiatu dłużnikowi, niezależnie 
od wyniku decyzji w tej sprawie.

4. Decyzje Zarządu Powiatu w sprawach opisanych w § 5 nie podlegają 
postępowaniu odwoławczemu jako, że nie są decyzjami administracyjnymi w 
rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wykonanie uchwał}' powierza się Zarządowi Powiatu

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..
PRZEWODNICZĄCY RADY


