
Uzasadnienie 

Przepisy ustawy o finansach publicznych przewidują możliwość ustalenia przez Radę Miejską 
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych 
Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja 
podatkowa. 
Uchwała została wywołana w związku z art 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm), który brzmi: 
ust. 1" W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym 
należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające 
jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, 
a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 3 
ust. 2" Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, 
sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust.1 oraz wskaże organ lub osobę do tego 
uprawnioną." 
W ustawie ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 
poz. 60 ze zm) zostały uregulowane zagadnienia analogiczne dotyczące podatków, w art. 67 a, 
który stanowi: 
„ § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika z zastrzeżeniem art. 67 b (art. dot. udzielanych 
przez organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą ulg 
w spłacie zobowiązań podatkowych) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
podatnika lub interesem publicznym, może 

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 

lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art.53 a, 
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę 

prolongacyjną" 
W związku z koniecznością określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Starachowice 
i jej jednostkom organizacyjnym w oparciu o nowe przepisy do których nie stosuje się 
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przedmiotowa uchwała jest zasadna. 

Informuje się, że na dzień podjęcia uchwały: 
- kwota najniższej emerytury powołana w § 2 pkt 3 ppkt a to 597,46 zł brutto, 
- kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r., o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2 

wynosi  936 zł, 
- kwota będąca 5-krotnością wartości upomnienia, o której stanowi § 7 to 8,80 zł X 5= 44 zł.

 


