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Zarzqdzenle Nr 487117
Burmistrza Gminy i M iasta Czenrionka-Leszczyny

zdniaT wze6nia 2017 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej szczeg6lowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu splaty lub rozkladania na raty
platno6ci naleino6ci pieniginych majqcych charakter cywilnoprawny
przypadajqcych Gminie i Miastu Czenrionka-Leszczyny lub jej jednostkom
organizacyjnym, a takie wskazania organ6w lub os6b do tego uprawnionych
oraz okre5lenia warunk6w dopuszczalno6ci pomocy publicznej w przypadkach,
w kt6rych ulga stanowi6 bqdzie pomoc publicznq

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca '1 990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z p62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4
Uchwaly Nr |X138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czervca
2015r. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z 'adq
dzialalnoSci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817) projekt6w
akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych
organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015r., poz. 3888).

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeprowadzid konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegolowych zasad,
sposobu itrybu umarzania, odraczania terminu splaty lub rozkladania na raty
platno6ci nale2no6ci pienie2nych majqcych charakter cywilnoprawny
przypadajqcych Gminie i Miastu Czenivionka-Leszczyny lub jej jednostkom
organizacyjnym, a tak2e wskazania organ6w lub os6b do tego uprawnionych
otaz okreSlenia warunk6w dopuszczalno6ci pomocy publicznej
w przypadkach, w kt6rych ulga stanowid bqdzie pomoc publicznq.
Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 13.09.2017r. do 20.09.2017r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
U . z 2016r., poz. 1817) oraz rada dzialalnoSci po2ytku publicznego.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszai:
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Urzqdu
Gminy i Miasta),
pocztq elektronicznq na adres e-mail skarbnik@czerwionka-leszczyny.com.pl
za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyja6nieh oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Skarbnika Gminy i Miasta.
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Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w g 1 pkt
2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.

s3
'l . Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie

Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne

stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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w sprawie szczeg6lowych zasad, sposobu itrybu umanania, odraczania terminu splaty
lub rozkladania na raty platnosci nale2nosci pieniginych majqcych charakter cywilnopriwny
przypadajqcych Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym,
a tak2e wskazania organ6w lub os6b do tego uprawnionych oraz okreslenia warunk6w
dopuszczalnosci pomocy publicznej w ptzypadkach, w kt6rych ulga stanowi6 bgdzie pomoc
publicznq

Na podstawie art. 18 usl. 2 pkt 15, arl. 40 ust 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca i990 r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. u.22016 r. poz.446 z po2niejszymi zmianami) w zwiqzku z arl. 59 ust. 1

- 3 w zwiqzku z art.56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
22016 r. poz. 1870 z pcinie)szymizmianami)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

sl
Uchwala okresla szczeg6lowe zasady, sposob itryb umazania, odraczania terminu splaty lub
rozkladania na raty nale2nosci pieni€2nych majqcych charakter cywilnoprawny, pzypadajqcych
Gminie i Miastu czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom budzetowym, zakladom budzetowym lub
samorzqdowym instytucjom kultury zwanych dalej ,,nale2noSciami" od os6b fizycznych, os6b
prawnych, a takze jednostek organizacyjnych nie posiadajqcych osobowosci prawnej, zwanych dalej
,,dlu2nikami".

PROJEKT

Uchwala Nr ...,,........,................
Rady Miejs kiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia

s2

Naleznosci pienigZne mogq bye umazane z urzedu w calosci w przypadku wystqpienia
okolicznosci wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
W pzypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, umorzenie nale2nosci pieni?2nych nastepuje w formie
jednostronnego oswiadczenia woli.

s3

W przypadkach uzasadnionych wa2nym interesem dlu2nika lub interesem publicznym na wniosek
dlu2nika nale2nosc mo2e zostao umozona w calosci lub w czqsct.

Oswiadczenie (porozumienie) o umozeniu nale2nosci musi byc popzedzone poslepowaniem
wyjasniajacym, kt6re wyka2e przynajmniej jednq z przeslanek umorzenia wymienionych
w przepisie wykazanym w S 2 ust. l lubw S3usl. 1.

Jezeli umorzenie dotyczy czQsci nale2nosci, w oswiadczeniu (porozumieniu) oznacza siQ termin
ispos6b 2aplaty pozostalej cz?Sci nale2nosci. W razie niedotzymania przez dluznika terminu.
o kl6rym mowa w zdaniu poprzednim oswiadczenie (porozumienie) lraci moc. W przypadku
umoeenia czQSci nale2nosci stosuje siQ odpowrednio zapisy S 5 ust.2.

Odmowa umozenia calosci lub czgSci naleznoSci pieniQ2nych naslgpuje w formie jednoslronnego
06wiadczenia woli.
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Do umaeania nale2nosci uprawnieni sq:

1) Kierownik jednostki bud2etowej lub zakladu bud2etowego w zakresie nale2nosci pobieranych
przez te jednoslkii

2) Dyrektor samozqdowej instytucji kultury w zakresie naleznosci pobieranych paez te
jednostki;

3) Burmistrz Gminy i Miasta w zakresle nale2nosci pobieranych ptzez U.zqd Gminy i Miasta.

Kwoty nale2nosci tego samego dluznika wynikajqce z ,6anych tytulOw nie podlegajq lqczeniu.

Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiqzani sq do peedkladania Burmistzowi Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny szczeg6lowych, pisemnych informacji o slosowaniu ulg, o kt6rych
mowa w $ 'l uchwaly, w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.

ss

W przypadkach uzasadnionych wa2nym interesem dluznika lub interesem publicznym osoby
i organy wymienione w S 4 ust 1 na wniosek dlu2nika moga odraczal terminy splaty calosci lub
czeSci nale2nosci, lub rozkladaC platnosC calosci lub czQSci nale2nosci na raty.
Od nale2nosci, ktdrych termin splaty odroczono lub kldrych splalQ rozlo2ono na raty, pobiera siq
za zwlokQ 50yo zasltzezonych w umowie odsetek umownych, a w pzypadku braku ich
zastrze2enia 50% odsetek ustawowych, liczonych od dnia zlo2enia wniosku do dnia zastosowania
ulgi.
W pzypadku negatywnego stanowiska w sprawie odroczenia lub rozlozenia na raty, odsetki
liczone sq w pelnej wysokosci, do dnia dokonania wplaty. Naliczanie odsetek zostanie zawieszone
w okresie od dnia zlo2enia wniosku do dnia dorQczenia dlu2nikowi oswiadczenia lub zawarcia
porozumienia.

Jezeli dlu2nik nie splaci w terminie albo w pelnej wysokosci naleznosci, kt6rej termin platnoSci
odroczono albo nie splaci w pelnej wysokosci ustalonych rat, nale2noSC pozostala do zaplaty staje
siQ wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

W przypadkach uzasadnionych wa2nym interesem dlu2n,ka lub interesem publicznym
w szczegolnosci, gdy dluznikowi grozi upadloSc lub zachodzi koniecznosc redukcji zatrudnienia
przewy2szajqca 10% zatrudnionych, dopuszcza sie mo2liwogd odstqpienia od natychmiastowej
wymagalnosci Swiadczenia. W takim pzypadku mozliwe jest negocjowanie nowych warunkow
splaty z wydluzeniem okresu splaty rat lub odroc2enia p.latnoscl.

s6
Umozenie naleznosci, o kt6rym mowa w $ 3 usl.l, a tak2e roziozenie na raty lub odroczenie
terminu splaty nale2nosci o kt6rym mowa w $ 5 ust.1 nastepuje na podstawie przepisow prawa
cywilnego, w {ormie porozumienia lub jednostronnego oSwiadczenia woli organu lub osoby
wymienionej wS 4 usl, 1
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1. Wniosek o umozenie calosci lub czQsci nale2nosci pienieznych, wniosek o odroczenie lerminu
splaly caloSci lub czgsci nale2no6ci pieniQZnych albo rozlo2enie platnosci caloSci lub czgSci
nale2noSci pieniQ2nych na raty dluinik sklada wierzycielowi wraz z dokumentami potwierdzajqcymi
okolicznoSci faktyczne wskazujqce na zaistnienie przeslanek, o kt6rych mowa w $ 3 ust. 1 lub S 5
usl. 1 uchwaly.

4.
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PROJEKT
Organ lub osoba wymieniona w S 4 ust. 1 uchwaiy moze Zadaa od dluznjka dodatkowych
wyjasnaefl oraz dokumentdw niezbgdnych dla rozstrzygnigcia sprawy wyznaczajac mu w tym celu
dodatkowy termin.
Niezastosowanie siQ dlu2nika do wezwania i nieuzupelnienie brakujAcej dokumentacji
w wyznaczonym pzez otgan lub osobe wymieniona w S 4 ust. 1 uchwaly terminie, powoduje
pozostawienie wniosku bez rozpalrzenia.

s8

NaleznoSC pienie2na staje sig natychmiast wymagalna wraz z odselkami naleznymi od
paerwotnego terminu wymagalnosci do dnia zaplaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, 2e:

1) dowody, na podstawie kl6rych organ lub osoba wymieniona w S 4 ust. 1 uchwaly udzielila
umozenia calosci lub czQsci nale2nosci pienie2nych, odtoczyla termin splaty catosci atbo
czQsci nale2nos6i pieniQznych lub rozlo2yla na raty calosc lub czqsc nale2nosci pienieznych,
okazaly siQ falszywe,

2) dlu2nik wprowadzil organ lub osobe wymienionq w S 4 ust. 1 uchwaly w blEd, co do
okolicznosci uzasadniajqcych umorzenie calosci lub czQSci naleznosci pieniQ2nych,
odroczenie terminu splaty calosci albo czQsci nale2nosci pienigznych lub rozlo2enie na raty
caloscj lub czQsci nale2nosci pieniQznych.

ss

'1. Umozenie pzedsiQbiorcom calosci lub cz?Sca nale2nosci pieniQznych, odroczenie terminu splaty
calosci lub czQsci naleznosci pienieznych albo rozlo2enie platnosci calosci lub czesci nale2nosci
pienie2nych na raty w pzypadkach okreSlonych w S 3 ust. l lubS 5ust. 1 uchwaly oraz umozenie
pzedsi?biorcom calosci naleznosci pieniQ2nych w pzypadkach, o ktorych mowa w art. 56 ust.
1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych stanowi:

1) pomoc de minimis w zakresie i na zasadach okreslonych w rozpozqdzeniu Komisji (UE)
Nt 140712013 w sprawie slosowania art. 107 i 108 Traklatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimls (Dz. Urz. UE, seria L, nr 352 z dnia 24 grudnia 20'13r.);

2) pomoc de mrnimis w rolnictwie w zakresie i na zasadach okreslonych w rozpozqdzeniu Komisji
(UE) Nr 1a08/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie slosowania at1. 107 i 108 Traktatu
o lunkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE, seria L,
nr 352 z dnia 24 grudnia 2013r.);

3) pomoc de minimis w sektoee rybol6wstwa i akwakultury na zasadach okreslonych
w rozporzqdzeniu Komisji (UE) Nr 71712014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie slosowania arl.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europe.lskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybol6wstwa i akwakultury (Dz. Uz. UE L 190 z dnia 28 czevca 2014 r.).

2. Dlu2nik, bQdqcy podmiotem prowadzqcym dzialalnoSC gospodarczq, dla klorego umorzenie
nale2nosci pienig2nych oraz odroczenie terminu splaty calosci lub czeSci nale2nosci pieniQ2nych
albo rozlozenie platnosci calosci lub czesci nale2nosci pieniq2nych na raty slanowic bgdzie pomoc
de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie, do wniosku o ktorym mowa w ust.
1 powinien dolqczyo sporzedzone zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postgpowaniu w sprawach dolyczEcych pomocy publicznej (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1808 z po2n
zm.):

1) wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimas w rolnictwie lub
rybol6wstwie, jakie przedsiQbiorca otrzymal w roku, w ktorym ubiega siQ o pomoc oraz w ciqgu
2 poTzedza)qcych 90 lat albo oswiadczenie o wielkosci pomocy de minimis lub pomocy de



PROJEKT
minimis w rolnictwie lub rybolowstwie otrzymanej w tym okresie albo oswiadczenie
o nieotrzymaniu takie.l pomocy w tym okresie;

2) pozoslale informacje, o klorych mowa w Rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2O1Or.
w sprawie zakresu informacji peedstawianych przez podmiot ubiegajEcy sjq o pomoc de
minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z p6Ln. zm.l,

3) pozostale informacje, o ktorych mowa w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 11 czerwca
2010r. w sprawie informacji skladanych pzez podmioty ubiegaiqce siq o pomoc w rolnictwie lub
rybol6wstwie (D2.U.22010r. Nr 121, poz. 81Oz pOZn. zm.).

s 10

Do wniosk6w o udzielenie umozei nalezno6ci pieniQ2nych oraz odroczenie termlnu splaty calosci lub
czQSci nale2noSci pienig2nych albo rozlozenie platnosci calosci lub czesci naleznosci pienig2nych na
raty, nierozpoznanych do dnia wejscia w2ycie uchwaly, stosuje sie peepisy niniejszej uchwaly.

s11

Traci moc uchwala Nr XLIV/582114 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 30 maja ZO14
roku w sprawie szczegolowych zasad, sposobu itrybu umazania naleznosci pienieznych majqcych
charakter cywilnoprawny przypadajqcych Gminie i Miastu Czerwionka - Leszczyny lub jej jednostkom
podleglym oraz udzielania innych ulg w splacaniu tych nale2nosci, a tak2e wskazania organow do
tego uprawnionych oraz okreSlenia warunkow dopuszczalnosci pomocy publiczne.j w peypadkach,
w ktorych ulga stanowiC bgdzie pomoc publicznq (Dz. Uz .Woj. St. zzo,t4r. poz.3244).

s12

Postanowienia niniejszej uchwaly stosuje siQ do dnia 31 grudnia 2020 r.

s13

Wykonanie uchwaly powieza si? Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, kierownikom
jednostek bud2elowych, kierownikowi zakladu bud2etowego oraz dyrektorom samozqdowych
insiytucji kultury.

s14

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia oglos2enia w Dzienniku UzQdowym
Wojew6dztwa S lqskiego.
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