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Uchwała Nr VII/56/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 30 czerwca 2003 roku


w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz określenia organów 
do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami :
z 2002 roku Dz.U. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 
poz. 1806) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku ze zmianą Dz.U. Nr 45 
poz. 391 i Dz. U. Nr 65, poz. 594) Rada Miejska w Korfantowie uchwala:

§ 1

Wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty.

§ 2

1.	Wierzytelność może być umarzana w całości lub części jeżeli:
a)	wierzytelności nie zaciągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
b)	dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku ani spadkobierców,
c)	ściągnięcie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika,
d)	jest oczywiste że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej należności nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne
2.	Umorzenie należności za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie dotyczą wszystkich zobowiązanych,
3.	Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej 
w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne,
4.	Jeżeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części należności w decyzji należy określić termin zapłaty pozostałej części należności. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminu zapłaty decyzja o umorzeniu traci ważność i wymagalna jest cała kwota wierzytelności,

5.	Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela.

§ 3

1.	Do umorzenia wierzytelności Jednostek Organizacyjnych Gminy nie przekraczających kwoty 4.000 złotych, uprawnieni są Kierownicy tych jednostek:
a)	do kwoty 1.000 zł – samodzielnie,
b)	powyżej kwoty 1.000 zł do kwoty 2.000 zł – po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza,
c)	powyżej kwoty 2.000 zł do kwoty 4.000 zł – po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza i Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu 
i Finansów Rady Miejskiej,
2.	Do umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy przekraczającej 4.000 zł  uprawniony jest Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Rady Miejskiej,
3.	Do umorzenia wierzytelności Gminy nie będących wierzytelnościami jej jednostek organizacyjnych uprawniony jest Burmistrz:
a)	do kwoty 4.000 zł samodzielnie,
b)	powyżej kwoty 4.000 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Rady Miejskiej,
4.	Limity umorzeń określone w ustępach poprzedzających dotyczą wielkości umorzeń w ciągu danego roku budżetowego wobec tego samego dłużnika.

§ 4

1.	W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi , gospodarczymi lub ważnym interesem zobowiązanego Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy w odniesieniu do wierzytelności , o których mowa w § 3 ust.1i2 uchwały oraz Burmistrz w odniesieniu do wierzytelności o których mowa w § 3 ust 3 uchwały na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatności całości lub części wierzytelności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc 
od dnia złożenia wniosku.
2.	Od należności której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty określonych w decyzjach.
3.	Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji , pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w tym również z odsetkami,
o których mowa w ust. 2.




§ 5

Organ uprawniony może unieważnić swoją decyzje o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w jej spłaceniu okazały się fałszywe bądź , że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa albo że dłużnik wprowadził ten organ w błąd co do okoliczności , które stanowiły podstawę do umorzenia lub udzielenia ulg w spłacaniu należności.
W /w decyzja unieważnia się w trybie , w jakim została podjęta.

§ 6

1.	Kierownicy jednostek uprawnieni do udzielania umorzeń , odroczeń terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenia płatności całości lub części należności na raty składają Burmistrzowi kwartalne sprawozdania 
z w/w czynności do 30 dnia miesiąca następnego po upływie danego kwartału.
2.	Z wierzytelności Gminy nie będących wierzytelnościami jej jednostek organizacyjnych , z czynności wymienionych w ust.1 i w terminie określonym w ust.1 Burmistrz składa sprawozdanie kwartalne Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.
3.	Burmistrz Korfantowa w okresach półrocznych składa zbiorcze sprawozdanie Radzie Miejskiej z  udzielonych umorzeń, odroczenia terminu spłat całości lub części należności lub rozłożenia płatności całości lub części należności na raty z jednostek organizacyjnych gminy oraz wierzytelności nie będących wierzytelnościami jej jednostek organizacyjnych w terminie 
do 31 sierpnia za I półrocze i do 31 marca roku następnego za II półrocze danego roku.
4.	Wzór sprawozdania o którym mowa w ust 1-3 stanowi załącznik 
do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 8

1.	Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2.	Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący
Jan Oleksów

