
  Uchwała Nr 76/XII/07

Rady Gminy w Nowym Duninowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie :  szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
                    należności pieniężnych Gminy Nowy Duninów i jej jednostek organizacyjnych , do
                    których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania
                    organu do tego uprawnionego

                                 Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o 
samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z 2001 r z póź.  zm. ) w związku z art. 43 
ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 rok (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. 
z póż. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat 
należności pieniężnych Gminy Nowy Duninów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zwanych dalej  „należnościami” od osób 
fizycznych,  osób  prawnych,  a  także  jednostek  organizacyjnych  nie  posiadających  osobowości 
prawnej zwanych dalej „dłużnikami” oraz wskazuje organy i osoby do tego uprawnione.

§ 2

1. Należności  mogą  być  umorzone  w  całości  lub  w  części  w  przypadku  wystąpienia 
uzasadnionego ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.

2. Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić tylko 
wtedy, gdy przesłanki umorzenia zachodzą wobec wszystkich dłużników.

3. Umorzenie  należności  może  nastąpić  na  wniosek  dłużnika,  bądź  z  inicjatywy  organu 
uprawnionego.

4. Podjęcie decyzji o umorzeniu należności poprzedzone jest postępowniem wyjaśniającym.
5. Umorzenie należności głównej następuje wraz z umorzeniem należności ubocznych.
6. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku podlegają 

umorzeniu należności uboczne.
7. Umorzenie należności może również obejmować wyłącznie należności uboczne.
8. Umorzenie części należności, o których mowa w ust. 6 i 7 może nastąpić pod warunkiem 

uiszczenia przez dłużnika w określonym przez organ uprawniony terminie  pozostałych 
należności.

§ 3

Wskazuje  się,  że  organem  uprawnionym  do  umarzania  należności  jest  Wójt  Gminy  Nowy 
Duninów w odniesieniu do należności przysługujących Gminie Nowy Duninów i jej jednostkom 
organizacyjnym

§ 4

1. Organ  uprawniony,  o  którym  mowa  w  §  3  bez  względu  na  kwotę  należności,  na 
udokumentowany wniosek dłużnika może odroczyć lub rozłożyć na raty spłatę należności 
głównej



2. Na  zasadach  określonych  w ust.  1  może  być  odroczona  lub  rozłożona  na  raty  spłata 
należności ubocznych.

3. Okres odroczenia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
4. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
5. Od należności głównej, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera 

się odsetek za zwłokę za okres do dnia podjęcia decyzji do upływu terminu spłaty.
6. Brak  spłaty  odroczonej  należności,  bądź  nie  dokonanie  spłaty  w  ustalonym  terminie 

jakiejkolwiek  raty,  na  jakie  należność  została  rozłożona,  powoduje  natychmiastową 
wymagalność pozostałej części należności wraz z odsetkami za zwłokę obliczonymi od 
pierwszych terminów płatności.

§ 5

Udzielenie ulgi, o której mowa w § 1 w zakresie spłaty należności pieniężnych, następuje:
1. w  odniesieniu  do  należności  o  charakterze  administracyjnym  –  w  drodze  decyzji 

administracyjnej
2. w odniesieniu  do należności  wynikających  ze  stosunków cywilno prawnych w drodze 

umowy lub w formie jednostronnego oświadczenia woli organu lub osoby uprawnionej do 
udzielenia ulgi.

§ 6

Decyzja w sprawie udzielonej ulgi może być uchylona lub zmieniona przez organ uprawniony, 
jeżeli dowody na podstawie których ją podjęto okazały się fałszywe, albo dłużnik wprowadził 
organ uprawniony w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę jej podjęcia.

§ 7

1. Wójt Gminy Nowy Duninów przedstawia Radzie Gminy Nowy Duninów sprawozdanie 
dotyczące zakresu ulg w trybie określonym w niniejszej uchwale, według stanu na dzień 
30  czerwca  oraz  31  grudnia  każdego  roku  kalendarzowego  wraz  ze  sprawozdaniem z 
wykonania budżetu

2. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Do udzielonych ulg, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  bez 
względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz. U. Nr 123 poz. 1291)

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Duninów

§ 10

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

 



     Uchwała Nr 73/XII/07

Rady Gminy w Nowym Duninowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie :  uchwalenia budżetu gminy Nowy Duninów na 2008 rok

                                 Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 4,pkt 9 lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 
1990 r  o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z 2001 r z póź.  zm. ) oraz art. 165, 
art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 
rok (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z póż. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 7.884.268 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w  wysokości  8.158..273zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
    W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 566.500 zł zgodnie z załącznikiem 3

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości  274.005 zł
 1. Deficyt zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia
     w 2008 roku kredytem zaciągniętym na  rynku krajowym  w kwocie 274.005 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 610.000 zł, rozchody w wysokości 335.995zł zgodnie
     z załącznikiem nr 4

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
Ogólną w wysokości 30.000 zł
Celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 10.000,- zł 

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.333.327 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6

Ustala  się  dochody w kwocie  50.000 zł  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie  46.000  zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Ustala się wydatki  w kwocie 4.000 zł  na realizację  zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6



Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 45.500 zł
Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 20.550 zł
Dotacja na zadania własne gminy realizowana przez podmioty nienależące do sektora finansów 
publicznych w kwocie 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
wysokości
Przychody 5.000 zł
Wydatki 6.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł
2. Sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 274.005 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  w 

kwocie 335.995 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 100.000 zł na pokrycie 

występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu
2. udzielania  pożyczek,  poręczeń  i  gwarancji  w roku  budżetowym łącznie  do  wysokości 

15.000 zł
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 

niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
5. Przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie wydatków

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata 
następne

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

¨§ 13

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem 1  stycznia  2008  roku  i  podlega  publikacji  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 




