
UCHWAŁA NR XXIX/180/2021 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 29 września 2021 r. 

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

przypadających Gminie Zbójno lub jej jednostkom organizacyjnym 
oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372), art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 i 1535) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady, sposób, tryb oraz organy i osoby uprawnione do umarzania, odraczania 
oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 
Zbójno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uldze – rozumie się przez to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności; 

2) należności – rozumie się przez to wymagalną wierzytelność pieniężną przysługującą Gminie Zbójno lub jej 
jednostce organizacyjnej, obejmującą należność główną wraz z należnymi odsetkami i kosztami 
dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia lub rozłożenia 
na raty, a w przypadku, jeżeli należność główna została zapłacona – sumę odsetek i kosztów ich 
dochodzenia; 

3) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 i 1535); 

4) jednostce organizacyjnej – oznacza to jednostkę organizacyjną wymieniona w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy, 
w tym Urząd Gminy Zbójno; 

5) dłużniku – rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej zobowiązane do zapłaty należności; 

6) przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę 
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania. 

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, należności 
mające charakter cywilnoprawny na wniosek dłużnika na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą 
być: 

1) umarzane w całości albo w części; 

2) odroczone terminy spłaty całości albo części należności; 

3) w całości albo części rozłożone na raty. 

2. Umorzenie należności może nastąpić w całości z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności 
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy. 

3. Udzielenie ulgi w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić 
tylko wówczas, kiedy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. 

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

5. Jeżeli dłużnik: 

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie – porozumienie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, wygasa, 
a cała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia 
wymagalności; 
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2) nie spłaci dwóch kolejnych  rat w ustalonym terminie lub wysokości – porozumienie, o którym mowa w § 
4 ust. 1 pkt 2, wygasa, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami 
należnymi od pierwotnego dnia wymagalności. 

§ 4. 1. Udzielanie ulg następuje: 

1) z urzędu – w formie jednostronnego oświadczenia złożonego w formie pisemnej organu lub osoby 
upoważnionej; 

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 zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, 
właściwy organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 5 wzywa dłużnika do ich uzupełnienia. 

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

§ 5. 1. Do udzielania ulg uprawniony jest Wójt Gminy Zbójno. 

2. Wójt może upoważnić pracowników urzędu do udzielania ulg. 

3. Wójt może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych do udzielania ulg związanych 
z działalnością danej jednostki, jeśli wartość należności nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego przez Radę Ministrów. 

§ 6. 1. Organ na wniosek zobowiązanego dłużnika może udzielać ulg, określonych w § 3 ust. 1 oraz 
w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Zbójno i jej jednostkom organizacyjnym, które:  

1) nie stanowią pomocy publicznej; 

2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE. L 2013 Nr 352, str. 1 z późn.zm.); 

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie z rozporządzeniem 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 2013 Nr 352, str. 9 z późn. zm.). 

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. Pomoc de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z 
różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, 
otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania 
ryzyka. 

4. W celu uzyskania pomocy de minimis podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot 
prowadzący działalność w zakresie rolnictwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób 
finansowania wraz z wnioskiem winien przedstawić: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach 
podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz oraz pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie, 

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 
poz. 311 z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(Dz. U. Nr 121, poz. 810). 
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5. W przypadku, gdyby ulga stanowiła pomoc publiczną, a nie mogłaby być udzielona jako pomoc de 
minimis, może być udzielona jako pomoc indywidualna przy dochowaniu warunków dopuszczalności pomocy 
dla danego przeznaczenia z zachowaniem przepisów proceduralnych dotyczących pomocy publicznej, 
w szczególności odnoszących się do obowiązku notyfikacji takiej pomocy. 

§ 7. Wójt Gminy Zbójno składa Radzie Gminy Zbójno sprawozdanie dotyczące zakresu udzielonych na 
podstawie niniejszej uchwały ulg i umorzeń w terminie do 31 marca za miniony rok. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 9. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

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

o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zbójno lub jej jednostkom organizacyjnym 
oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, 
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem 
prawnym:  

Ustawa o finansach publicznych w art. 59 wyznacza Radę Gminy, jako organ upoważniny do określenia 
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności przypadających gminie 
lub jej jednostkom organizacyjnym. 

Ustalone niniejszą uchwałą regulacje dotyczą wyłącznie należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym. 

Postanowienia niniejszej uchwały nie będą mieć zastosowania do należności, których umarzanie, 
odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty określają odrębne przepisy. 

Rada Gminy w drodze uchwały winna określić warunki dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz wskazać organ lub osobę 
uprawnioną do udzielania omawianych ulg. 

Niniejsza uchwała reguluje wszystkie wyżej wymienione kwestie. 

Ustalone uchwałą zasady zapewnią jednolite procedury postępowania przy stosowaniu ulg w spłacie 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym 
w szczególności skutków finansowych: 

Udzielenie ulg w trakcie roku budżetowego wpłynie na wysokość wykonanych dochodów. 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.  

Postanowienia uchwały w zakresie warunków dopuszczalności pomocy publicznej zostały zgłoszone 
Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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