Druk Nr 7/23

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek
podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005
r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 i Nr 106, poz. 675, poz. 1458 z 2009 r.
Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz
art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. i Nr 106,
poz. 675 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578 i Nr
257, poz. 1726)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych
Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z dnia 28.02.2011 r. Nr 24 poz. 518) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 skreśla się pkt. 1, 6 i 7,
2) w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: ,,6. umorzenie należności, o których mowa w ust. 1 pkt 8 może nastąpić na
wniosek dłużnika albo z urzędu, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 z urzędu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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Uzasadnienie
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana
Art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym - stwarza możliwość
rozkładania na raty, odraczania terminu spłaty oraz umorzenia należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, na zasadach
określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg oraz wskazuje organ lub osobę do tego uprawnioną.
Rada Miejska w Słupsku czterokrotnie podejmowała uchwały dotyczące w/w kwestii. Obecnie obowiązuje
Uchwała Nr LIV/703/2006 z dnia 29 marca 2006 r. Dnia 28 lutego 2011 r. w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego Nr 24 została opublikowana uchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
26 stycznia 2011 r., która wejdzie w życie dnia 14 marca 2011 r.
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały
Zgodnie z art. 55-59 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) oraz pismem
z dnia 02.03.2011 r. Pana Marka Szykuta Kierownika Oddziału Zamiejscowego Wydziału Nadzoru i Kontroli
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zaistniała konieczność dostosowania uchwały w sprawie
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny do obowiązujących obecnie
przepisów.
3. Różnica między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym
W przedstawionym projekcie w § 1 ust. 1 skreślono:
- pkt 1: należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub
naprawczego;
- pkt 6: nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;
- pkt 7: kwota zaległości nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Proponowana zmiana: umorzenie należności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 8 może nastąpić na wniosek
dłużnika albo z urzędu, a w przypadkach określonych w § 1 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 z urzędu. Zmiana zapisu wynika ze
skreślenia pkt. 1, 6 i 7 w § 1 ust. 1 oraz konieczności dokładnego sprecyzowania zapisów podjętej
uchwały.
4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały
Wprowadzenie uchwały w życie nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Miasta.
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