
Uchwała Nr XXXVIII/362/2010 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
 
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na 

raty naleŜności pienięŜnych przypadających Powiatowi Namysłowskiemu  
lub powiatowym jednostkom organizacyjnym 

 
 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu 
Namysłowskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
 

1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty 
i rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych, o charakterze cywilnoprawnym, 
przypadających Powiatowi lub powiatowym jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej 
„naleŜnościami” od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłuŜnikami”, oraz warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną, a takŜe organ uprawniony do udzielania tych ulg. 

2. Postanowień uchwały nie stosuje się do naleŜności przypadających Powiatowi lub 
powiatowym jednostkom organizacyjnym, których sposób i tryb umarzania, odraczania 
spłaty lub rozkładania na raty określaj odrębne przepisy.  

 
§ 2 

 
1. NaleŜności mogą być umarzane w całości lub w części jeŜeli zachodzi jedna z 

następujących przesłanek: 
1) dłuŜnik – osoba fizyczna – zmarł, nie pozostawiając Ŝadnego majątku lub pozostawił 

majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił 
przedmioty codziennego uŜytku domowego, których łączna wartość na przekracza 
kwoty 6.000 zł; 

2) dłuŜnik – osoba prawna – został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych 
przy jednoczesnym braku majątku, z którego moŜna by egzekwować naleŜność, a 
odpowiedzialność z tytułu naleŜności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 
się kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej naleŜności lub 
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

4) dłuŜnik – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – uległ 
likwidacji; 

5) zachodzi waŜny interes dłuŜnika lub interes publiczny.  
2. W przypadku, gdy oprócz dłuŜnika głównego są zobowiązane inne osoby, naleŜności, o 

których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone, gdy warunki umorzenia zachodzą co do 
wszystkich dłuŜników. 

3. Umorzenie, naleŜności, o których mowa w ust. 1 moŜe nastąpić na uzasadniony wniosek 
dłuŜnika lub z urzędu. 

 



§ 3 
 

1. W przypadkach uzasadnionych waŜnym interesem dłuŜnika lub interesem publicznym 
moŜna, na wniosek dłuŜnika, odroczyć termin zapłaty całości lub części naleŜności lub 
rozłoŜyć płatność całości lub części naleŜności na raty, biorąc pod uwagę moŜliwości 
płatnicze dłuŜnika oraz uzasadniony interes powiatowej jednostki organizacyjnej. 

2. Od naleŜności, której termin zapłaty odroczono lub rozłoŜono na raty, nie pobiera się 
odsetek za zwłokę za okres od wydania uchwały do upływu terminu zapłaty określonego 
w uchwale. 

3. JeŜeli dłuŜnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości naleŜności, której termin 
płatności odroczono albo nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, 
pozostała do spłaty naleŜność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami 
naleŜnymi za zwłokę, w tym równieŜ z odsetkami, o których mowa w ust. 2. 

 
§ 4 

 
1. Do umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych 

uprawniony jest Zarząd Powiatu Namysłowskiego. 
2. Zarząd Powiatu Namysłowskiego uprawniony jest równieŜ do umarzania, odraczania 

terminów spłaty lub rozkładania na raty spłatę odsetek oraz innych naleŜności ubocznych. 
3. Umarzanie naleŜności oraz udzielanie innych ulg następuje odpowiednio w drodze 

uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego. 
 

§ 5 
 

Umarzanie, odraczanie terminów spłaty lub rozkładanie na raty naleŜności, o których mowa 
w niniejszej uchwale na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez 
względu na ich formę organizacyjno- prawną oraz sposób finansowania następuje zgodnie 
warunkami dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określonymi w stosownych 
przepisach prawa unijnego i krajowego i w trybie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 
2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami 
wykonawczymi. 

 
§ 6 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 
 

§ 7 
 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz umieszczenie się na stronach internetowych 
Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl  
 

§ 8 
 

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/330/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 8 lutego 
2006 r. w sprawie zasad umarzania naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Namysłowskiemu lub 



powiatowym jednostkom organizacyjnym, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych 
naleŜności a takŜe wskazanie organu do tego uprawnionego. 
 

§ 9 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Namysłowskiego 

 
Andrzej Michta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


