
UCHWAŁA NR V/36/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/312/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających 
Gminie Swarzędz lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego 

uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 78, poz. 1556 ze zmianami).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 59 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Swarzędzu 
uchwala co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr LII/312/2010 z dnia 09 luty 2010r. Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz 
lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. Nr 78, poz. 1556 ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„Umorzenie dokonywane na podstawie niniejszej uchwały (z wyjątkiem przypadków 
określonych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4) oraz odroczenie terminu zapłaty lub rozkładanie na 
raty należności pieniężnych dokonywane na podstawie § 5 ust. 1 niniejszej uchwały na 
wniosek przedsiębiorcy może stanowić pomoc de minimis albo pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie i następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 59, poz. 404 ze zmianami), Rozporządzenia 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 z dnia 24.12.2013r.), 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie 
stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013r.), Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 717/2014 z dnia 27 czerwca  2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014, str 45)”.

2. w  paragrafie 5 po ustępie 6 dodaje się ustęp 6a o treści:
„Jeżeli w okresie od dnia doręczenia Dłużnikowi informacji o udzieleniu ulgi, o której mowa 
w ustępie pierwszym,  do dnia terminu zapłaty odroczonej należności lub ostatniej raty 
powstaną dalsze zaległości (z tego samego tytułu co należność której termin zapłaty 
odroczono lub którą rozłożono na raty),  cała odroczona należność lub wszystkie 
pozostałe do spłaty raty stają się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami”.

3. paragraf 12 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021r..”.
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

Uchwała Nr LII/312/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 09 luty 2010r. w sprawie

określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładnia na raty

spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających

Gminie Swarzędz lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego

uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr. 78, poz. 1556 ze zmianami) określa zasady

umożliwiające udzielanie ulg stanowiących pomoc dla osób posiadających zaległości

w spłacie należności wobec Gminy Swarzędz. Należnościami tymi są między innymi

opłaty z tytułu czynszu najmu lokali i innych nieruchomości czy opłaty za zużytą wodę.

W związku z faktem, że coraz częściej Dłużnicy zwracają się z wnioskiem o rozłożenie

zaległości na raty (wniosek składany jest bezpośrednio przed skierowaniem tytułu

wykonawczego do komornika sądowego), a po udzieleniu pomocy regulują tylko ustalone

raty, generując nowe zaległości z tytułu bieżących opłat, koniecznym jest wprowadzenie

obowiązku regulowania bieżących opłat w okresie na który udzielono ulgę. Niniejsza

uchwała wprowadza więc nową zasadę, stanowiącą, że ulga

tj. rozłożenie na raty zaległości, czy odroczenie terminu ich zapłaty obowiązuje tylko

w przypadku terminowego regulowania bieżących opłat z tego samego tytułu

co należności wobec których obowiązuje układ ratalny, bądź odroczono termin

ich zapłaty.

Pozostałe zmiany uchwały tj. wprowadzenie obowiązywania uchwały do dnia 30 czerwca

2021r. oraz zmiany w podstawach prawnych udzielania pomocy de minimis wynikają

z wejścia w życie kolejnych Rozporządzeń Komisji (WE) regulujących zasady udzielania

pomocy de minimis.

W związku z powyższym podjecie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne.
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