Załącznik do Zarządzenia Nr 174/PZN/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 15 lutego 2019 r.

REGULAMIN
działania Komisji ds. ulg i umorzeń wierzytelności Miasta Słupska zwanej dalej w treści
regulaminu „Komisją”.
§1
1. Komisja opiniuje właściwie udokumentowane wnioski w sprawach, o których mowa w § 1
Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku 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,
w których organem właściwym jest Prezydent Miasta Słupska.
2. Wyłącza się z prac Komisji wnioski dotyczące wierzytelności z tytułu czynszu i opłat za lokale komunalne
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska oraz za lokale użytkowe.
3. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać dane strony, adres zamieszkania (siedziby),
uzasadnienie oraz podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej. Do wniosku należy załączyć
odpowiednie dowody uzasadniające zastosowanie ulgi, w tym:
•

zaświadczenia lub kserokopię deklaracji o dochodach obojga małżonków i osób
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym opatrzone datownikiem
Urzędu Skarbowego lub potwierdzeniem UPO za okres trzech lat poprzedzających
złożenie wniosku oraz zaświadczeń o osiągniętych dochodach z ostatnich trzech
miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,

•

w przypadku braku zatrudnienia wnioskodawcy lub członka rodziny pozostającego
we wspólnym gospodarstwie domowym - zaświadczenia z Powiatowego Urzędu
Pracy o zarejestrowaniu jako osoby bezrobotnej,

•

w przypadku osoby prawnej - dokumenty finansowe z roku bieżącego i ostatnich
dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,

•

kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno – prawnych wydanych
przez Urząd Skarbowy, ZUS, itp.,

•

informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
oraz zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech ostatnich lat
budżetowych oraz formularz informacji niezbędnej do udzielenia pomocy de minimis,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.
zmieniającym Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543) –
w przypadku, gdy osoba wnioskująca jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn.
zm.),

•

inne dokumenty istotne dla rozstrzygnięcia wniosku tj. zaświadczenia, poświadczenia,
opinie itp.
§2

Siedzibą Komisji jest Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.
§3
1. Komisja składa się z 8 członków wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Słupska
w drodze Zarządzenia.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
§4
Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego:
•

kieruje sprawy na posiedzenia i wyznacza ich terminy,

•

zawiadamia członków Komisji o terminach posiedzeń w sposób najbardziej
uproszczony i celowy dla przyspieszenia rozpoznania sprawy,

•

w przypadku kiedy wniosek nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek braków
formalnych wzywa stronę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia
zawiadomienia, w uzasadnionych przypadkach zakreśla się termin dodatkowy
na uzupełnienie braków formalnych wniosku. Po bezskutecznym upływie terminu
do usunięcia braków formalnych zawiadamia się wnioskodawcę, iż podanie pozostaje
bez rozpatrzenia,

•

w razie uzasadnionej potrzeby zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji inne

osoby, w tym pracowników właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego w Słupsku,
Zespołu Radców Prawnych, przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
osoby zaproszone są uprawnione do zgłaszania uwag do wniosków, nie biorą jednak
udziału w naradzie i głosowaniu,
•

przed posiedzeniem lub na posiedzeniu Komisji może wezwać strony do złożenia
wyjaśnień i dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku; po przedstawieniu
swojej sprawy osoba zaproszona opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa
się posiedzenie Komisji, nie bierze udziału w naradzie i głosowaniu.
§5

Sekretarz Komisji:
•

sporządza protokół z posiedzenia Komisji,

•

sporządza opinię Komisji w przedmiotowej sprawie w celu przedłożenia Prezydentowi Miasta
Słupska.
§6

1. Komisja opiniuje wnioski kierując się przepisami prawa, Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. i zasadami współżycia społecznego, biorąc pod uwagę
uzasadnione argumenty stron, ważny interes publiczny oraz interes Miasta Słupska.
2. Po zapoznaniu się z wnioskiem i dokumentami Komisja odbywa naradę, po której wydaje opinię.
Narada jest niejawna i odbywa się z wyłącznym udziałem członków Komisji. Informacje uzyskane
przez członków Komisji w związku z pełnioną funkcją objęte są tajemnicą służbową.
3. Wnioski w sprawie umorzenia i udzielenia ulg opiniowane są przez powołaną Komisję,
a następnie przedkładane Prezydentowi Miasta Słupska w celu podjęcia decyzji.
4. Uchwała Komisji w sprawie wyrażenia opinii zapada większością głosów w obecności
co najmniej 50% składu Komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Opinię podpisują wszyscy członkowie Komisji.
6. Opinia powinna zawierać:
•

datę wydania opinii,

•

imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,

•

określenie żądania wnioskodawcy,

•

wskazanie przedmiotu wniosku,

•

opinię w sprawie złożonego wniosku,

•

propozycję ewentualnego sposobu załatwienia wniosku,

•

skład Komisji opiniującej,

•

podpisy członków Komisji.
§7

Akta spraw z działalności Komisji podlegają archiwizowaniu stosownie do obowiązujących
przepisów.
§8
Regulamin wchodzi z życie z dniem podpisania.
PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka - Wojewódzka

