
UCHWAŁA NR XXXI/215/2013
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na 
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kiełczygłów oraz 

jej jednostkom podległym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318), art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938)Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kiełczygłów lub jej 
jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ uprawniany do udzielania tych ulg. 

§ 2. Należnościami pieniężnymi, o których mowa w § 1 są zaległe i bieżące należności pieniężne (należność 
główna) przypadające od jednego dłużnika wraz z należnościami, odsetkami i kosztami dochodzenia należności 
(należności uboczne) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia spłaty lub rozłożenia na raty, a jeżeli należność 
główna została zapłacona – suma należności ubocznych. 

§ 3. Umorzenie, odroczenie spłaty oraz rozłożenie na raty należności pieniężnych może dotyczyć całości lub 
części należności. 

§ 4. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności 
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 
885 ze zm.). 

2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy 
wymienionej w ust. 1.

§ 5. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może 
być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem 
publicznym w szczególności jeżeli: 

1) dłużnik – osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz 
zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane ubóstwem, bezrobociem, 
niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzeba 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, 
klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową; 

2) dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła się 
w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej. 

2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia 
między dłużnikiem a organem wymienionym w § 8 uchwały. 

3. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli 
złożonego przez organ wymieniony w §8 uchwały.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi. 

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności , o których 
mowa w § 5 ust. 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie okoliczności uzasadniające składany 
wniosek, a jeżeli wniosek składa fizyczna – oświadczenie majątkowe, którego wzór stanowi załącznik do uchwały. 

3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ 
wymieniony w § 8 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia. 
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5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez 
rozpatrzenia.

§ 7. 1. w przypadku odroczenia terminu spłaty całości lub części należności pieniężnej albo rozłożenia na raty 
płatności całości lub części tej należności, od należności pieniężnej w stosunku do której zastosowano tą ulgę 
nie pobiera się odsetek na zwłokę za okres od dnia złożenia przez dłużnika wniosku w sprawie udzielenia ulgi do 
dnia upływu ustalonych terminów zapłaty należności. 

2. Umorzenie części należności pieniężnej może nastąpić po uregulowaniu pozostałej do spłaty kwoty tej 
należności. 

3. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę oraz należności ubocznych 
w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona należność główna. 

4. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić 
w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

§ 8. Do udzielania ulg uprawniony jest Wójt Gminy Kiełczygłów bez względu na wysokość kwoty należności 
pieniężnej. 

§ 9. 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwszego 
terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że: 

1) dowody na podstawie których organ udzielił ulgi, okazały się fałszywe; 

2) dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi; 

3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie. 

2. W przypadku gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat – niespłacona należność staje się natychmiast 
wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwszego terminu wymagalności do dnia zapłaty. 

§ 10. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, 
nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Id: 1F220A89-0D22-41AE-831F-4AB4F36B5248. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/215/2013 

Rady Gminy Kiełczygłów 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I SYTUACJI MATERIALNEJ 

I. Sytuacja materialna wnioskodawcy.

1. Pracuję zarobkowo i osiągam dochód brutto miesięcznie w kwocie: …..................... 

2. Nie pracuję (podać od kiedy) ….................................................................................. 

3. Osiągam przychody z innych źródeł, np. prowadzenia działalności gospodarczej, 

wynajem pokoi, produkcji rolnej, pracy dorywczej lub innej: TAK, NIE (podać 

dokładnie źródło dochodu i jego wysokość) …........................................................... 

….................................................................................................................................. 

…..................................................................................................................................

4. Otrzymuję zasiłek: 

a) dla bezrobotnych NIE, TAK (podać od kiedy i w jakiej wysokości) …...................... 

…................................................................................................................................... 

b) z opieki społecznej NIE, TAK (podać od kiedy i w jakiej wysokości) …................... 

…................................................................................................................................... 

5. Otrzymuję alimenty NIE, TAK (podać dobrowolne czy sądowe, na czyją rzecz 

i w jakiej wysokości oraz wskazać płatnika) …........................................................... 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

II. Informacja o osobach wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą. 

(małżonka, dzieci i innych osób wspólnie zamieszkujących)

L.p. Imię i nazwisko Data 
urodzenia 

Stopień pokre 
-wieństwa 

Miejsce 
pracy(nauki)

Dochód mie- 
sięczny brutto

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że

dane podane w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…......................................................                                …...................................................... 

Miejscowość i data                                                                  (czytelny podpis)
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