
Uchwała Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 28 czerwca 2007r. 

 
w sprawie: 
zmiany szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty należności pieniężnych Gminy Brzesko oraz jej jednostek organizacyjnych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz 
wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 
 
Na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§1 
 
 
Zmienia się Uchwałę Nr XLII/284/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 
2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Brzesko oraz jej jednostek 
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja 
podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych ( Dz. Urz. 
Woj. Małop. Nr 511 poz. 3172 )w następujący sposób: 
 
1.W §2 zmienia się treść ust.1 i 2 i nadaje się im brzmienie: 
 
1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli: 
1)w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności 
lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można 
by dochodzić należności; 
2)należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego 
lub upadłościowego lub sąd odrzucił wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z 
brakiem środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania 
upadłościowego;  
3)nie można ustalić dłużnika, jego miejsca pobytu lub siedziby, 
4)dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub nie pozostawiając żadnego 
majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie 
odrębnych przepisów albo pozostawił wyłącznie przedmioty codziennego użytku 
domowego; 
5)ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, w szczególności 
jego egzystencji lub egzystencji osób pozostających na jego utrzymaniu, przy 
czym została zbadana jego sytuacja materialna i dochód nie przekracza 
zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm); 
6)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie 
uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub 
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, przy czym przez koszty 
dochodzenia i egzekucji rozumie się opłaty sądowe, pocztowe, telefoniczne, 
koszty czynności przygotowawczych , ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty 
poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty należności , opłaty 
egzekucyjne, zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku 
egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, 
określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sadowych i 
egzekucji ( Dz.U. z 2006r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.); 
7)kwota należności głównej i odsetek nie przekracza trzykrotności wysokości 
opłaty pobieranej przez PPUH Poczta Polska za przesyłkę poleconą za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru; 



8)przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze; 
9)dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a umorzenie dotyczy 
wyłącznie odsetek od należności głównej, przy czym trudna sytuacja materialna 
oznacza: 
a)w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 
oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne - udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z 
którego wynika że średniomiesięczny łączny dochód, za rok poprzedzający 
złożenie wniosku, nie przekracza 150% zweryfikowanego kryterium 
dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 
b)w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit.a, osób prawnych 
oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - 
udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że wystąpiła 
u niego strata z tytułu prowadzonej działalności wykazana w sprawozdaniu 
finansowym i deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie kompletnego 
wniosku.  
 
2.Umorzenie, w przypadkach określonych w ust.1 pkt 5, 8 i 9 może nastąpić na 
wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-7 również z 
inicjatywy wierzyciela. 
 
2.Zmienia się treść §5 i nadaje się mu brzmienie: 
 
Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty oraz rozłożenie płatności 
należności na raty zgodnie z §4 następuje: 
1)w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym w drodze 
decyzji administracyjnej, 
2)w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w 
drodze umowy cywilnoprawnej, 
3)w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym i 
wynikających ze stosunków cywilno-prawnych, w sytuacjach przewidzianych w 
§2 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 w drodze jednostronnego oświadczenia woli 
Burmistrza Brzeska. 

§2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

 
 
 
 
UZASADNIENIE 



 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności 
pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, 
przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 
organizacyjnym mogą być umarzane lub rozkładane na raty, na zasadach 
określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rada 
Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania 
ulg, wskazuje organ lub osobę do tego uprawnioną. 
Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Brzesko oraz jej jednostek 
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja 
podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych ma na celu 
uszczegółowienie okoliczności, w których jest możliwe umorzenie należności.  
Dokonanie umorzenia należności w przypadku, kiedy jej ściągnięcie zagraża 
ważnym interesom dłużnika, jego egzystencji i egzystencji osób pozostających 
na jego utrzymaniu, wymaga zbadania jego sytuacji materialnej przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej lub wynika to z dostarczonych dokumentów. W tym 
przypadku umorzenie to jest możliwe, jeżeli dochód ten nie przekracza 
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Aktualnie 
( tj. od 01.10.2006r) obowiązująca kwota to: 
dla osoby samotnie gospodarującej- w wysokości nie przekraczającej 477 zł, 
dla osoby w rodzinie w wysokości nie przekraczającej 351 zł (Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; Dz.U. Nr 
135, poz. 950). 
W §2 ust.1 pkt 6 zostało sprecyzowane pojęcie "kosztów dochodzenia i 
egzekucji". Są to opłaty sądowe, pocztowe, telefoniczne, koszty czynności 
przygotowawczych , ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu 
przymusowego dochodzenia zapłaty należności , opłaty egzekucyjne, zwrot 
wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie 
niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997r. o komornikach sadowych i egzekucji ( Dz.U. z 2006r. Nr 167, 
poz. 1191 z późn. zm.). 
W §2 ust 1 został dodany pkt 9), w którym wyjaśniono pojęcie "trudnej sytuacji 
materialnej" stanowiącej podstawę do umorzenia odsetek od należności 
głównej. Trudna sytuacja materialna oznacza: 
a)w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 
oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne - udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z 
którego wynika że średniomiesięczny łączny dochód, za rok poprzedzający 
złożenie wniosku, nie przekracza 150% zweryfikowanego kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 
2004r.( Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 
b)w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit.a, osób prawnych 
oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - 
udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że wystąpiła 
u niego strata z tytułu prowadzonej działalności wykazana w sprawozdaniu 
finansowym i deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie kompletnego 
wniosku. 
 


