
Uchwała Nr L/312/2014 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 30 września 2014 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r.  

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 

na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym) 

oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych 

  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym   

(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 09 grudnia 2010 r.  

w sprawie szczegółowych zasad,  sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi 

Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym) oraz wskazania organów 

i osób do tego uprawnionych, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w  §4 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

1. Wierzytelności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika umorzone w całości lub w części, ich 

spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym 

interesem dłużnika lub interesem publicznym jeżeli ustalone w toku postępowania 

wyjaśniającego okoliczności wykażą, że: 

1) dłużnik – osoba fizyczna – zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek 

niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty 

codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; 

2) dłużnik – osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić wierzytelności ze względu na wysokość 

dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu 

wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą 

dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską 

żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową; 

3) dłużnik – osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy 

jednoczesnym braku majątku z którego można egzekwować należność , a odpowiedzialność 

nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 

5) wierzytelność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego 

lub upadłościowego, lub sąd odrzucił wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z brakiem 

środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego; 

6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 

wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne 

okazało się bezskuteczne; 

7) umorzenie wierzytelności jest uzasadnione ważnym interesem dłużnika lub interesem 

publicznym.  

2) §7 otrzymuje brzmienie: 

1. W przypadkach określonych w § 4 ust. 5 , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, 

udzielenie jej następuje na wniosek przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. 



Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także  Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 

24.12.2013 r.). 

2. W przypadkach kiedy przesłanki określone w § 4 ust. 7 i § 6 ust. 1 dotyczą przedsiębiorców 

postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

3. W celu uzyskania pomocy publicznej, przedsiębiorca ubiegający się o ulgę, zobowiązany jest do 

przedłożenia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, 

dokumentów oraz formularza informacji, zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 59, poz. 404 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311). 

4. W przypadku  niezałączenia do wniosku o udzielenie ulgi wymaganych dokumentów, organ lub 

osoba uprawniona do udzielenia ulgi, wezwie dłużnika do ich uzupełnienia, wyznaczając termin 

uzupełnienia.  

5. W  przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4 wniosek pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

6. Łączna  wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może 

przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie 

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 352/1 z dnia 

24.12.2013 r.). 

7. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu z każdą 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, niezależnie od organu, który tej 

pomocy udzielił. 

8. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, może być udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r. 

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 352/1 z dnia 24.12.2013 r.).” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r.  

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

                          Józef Bukowiński 

 

 


