
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr .............. /19 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia  ...................... 2019 roku 

 

w sprawie:  zmiany Uchwały Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego 

jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych 

do udzielenia tych ulg. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z  2019 r.  poz. 506, ze zm.) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) – Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom podległym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg, zmienionej Uchwałą Nr 203/XXV/16 Rady 

Miasta Milanówka z dnia 20 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości z urzędu, w przypadkach określonych  

w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”. 

2. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, udzielanie ulg, o których mowa  

w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub w ust. 1: 

1) nie stanowi pomocy publicznej; 

2) stanowi pomoc de minimis, do której mają zastosowanie rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24 grudnia 

2013 roku) i stosowane jest w zakresie i na zasadach określonych w tym rozporządzeniu.”. 

3. § 5 ust. 3 dodaje się pkt 4 o treści: 

„4) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis  w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał  

w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

4. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do udzielania ulg uprawniony jest Burmistrz Miasta Milanówka z tym, że umarzanie należności 

pieniężnych od 10 000 zł do 25 000 zł następuje po uzyskaniu opinii komisji Rady Miasta Milanówka 

właściwej do spraw budżetu.”. 

5. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Burmistrz Miasta Milanówka po uzyskaniu zgody Rady Miasta Milanówka może umorzyć 

należność przekraczającą jednorazowo 25 000 zł.”. 

6. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przez kwotę należności, o której mowa w niniejszym paragrafie rozumie się należność główną 

wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną 

wraz z odsetkami umownymi – ustalone na dzień zawarcia porozumienia lub złożenia stosownego 

oświadczenia woli przez organ lub osobę uprawnioną do udzielania ulg.”. 



7. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów ulegają kumulacji  

w okresie ostatnich 3 lat.”. 

8. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Udzielenie ulg, o których mowa w § 3 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli 

złożonego przez organ lub osobę uprawnioną do udzielania ulg.”. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3. 

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

Mazowieckiego. 

 

 

 

 

         Przewodnicząca 

 Rady Miasta Milanówka  

 

        Janina Moława 
  



UZASADNIENIE 
 

Przedmiotem uchwały jest dokonanie zmiany Uchwały Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka  

z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego 

jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg, w zakresie 

doprowadzenia katalogu umorzeń należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny do katalogu 

zgodnego z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

869). Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

869) „w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne 

mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 

organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać 

odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4”. Natomiast zgodnie  

z art. 59 ust. 3 przytoczonej ustawy „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze 

uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności 

wymienionych w art. 56 ust. 1”. 

Podjęta przez Radę Miasta Milanówka Uchwała Nr 452/XXXIX/10 dnia 28 października 2010 r. zawiera 

niepełny katalog przesłanek umorzenia należności cywilnoprawnych, gdyż ograniczony do punktów  

1 – 4 art. 56 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem punktu 5, dotyczącego interesu publicznego  

(§ 3 uchwały). Sytuacja odwołania się przez radę do katalogu określonego przez ustawodawcę w art. 56 ustawy 

o finansach publicznych wymaga przyjęcia przesłanek określonych w ustawie w całości. Potwierdzeniem tego 

faktu może być wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Poznaniu z dnia 26 października 

2017 r., do sygn. Akt III SA/Po 720/17 wskazujący, iż: „Przepis art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) wprost odnosi się do należności tzw. państwowych, 

natomiast do należności jednostek samorządu terytorialnego przepis ten stosuje się jako odesłanie zawarte  

w art. 59 ust. 3 ustawy, uprawniającym radę gminy do postanowienia o możliwości umarzania należności 

cywilnoprawnych z urzędu w okolicznościach określonych w art. 56 ust. 1 ustawy. Okoliczność ta nie ma jednak 

wpływu na to, że umorzenie należności przypadających jednostce samorządu terytorialnego może nastąpić 

jedynie w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 ustawy.”. W tym kontekście wypowiedział się także 

Wojewoda Dolnośląski w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 11 lutego 2016 r., znak:  

NK-N.4131.194.5.2016.MG, wskazując, że: „Organ stanowiący może postanowić o stosowaniu z urzędu ulg tylko 

w przypadkach ściśle wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Dlatego też za bezpodstawne i modyfikujące przepis wskazanej ustawy należy 

uznać rozwiązanie przyjęte w uchwale, które dopuszcza możliwość stosowania ulg z urzędu  

w oparciu o przesłanki określone przez radę z pominięciem obowiązujących w tym zakresie regulacji 

ustawowych.”. 

Kolejna zmiana uchwały dotyczy uporządkowania zwrotu użytego w § 6 ust. 3 uchwały tj. zwrotu 

„wydania decyzji”, który został uznany jako nieważny przez Wojewodę Mazowieckiego w rozstrzygnięciu 

nadzorczym z dnia 6.12.2010 r. znak: LEX.I.MZa.0911-63/10. W niniejszej uchwale zmieniającej, zwrot ten 

został doprecyzowany jako „oświadczenie woli” organu lub osoby uprawnionej do udzielania ulg. 

Inicjatywą Rady Miasta Milanówka jest również wola zwiększenia kontroli Rady Miasta Milanówka nad 

umarzaniem należności mających charakter cywilnoprawny. Dlatego też zasadnym jest obniżenie progu 

kwotowego samodzielności Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie dokonywania umorzeń do kwoty  

10 000 zł, co zostało wyrażone zmianą § 6 ust. 1 uchwały. Konsekwentnie zasadnym jest obniżenie progu 

kwotowego decyzyjności komisji Rady Miasta Milanówka właściwej do spraw budżetu oraz samej Rady Miasta 

Milanówka do kwoty 25 000 zł, co zostało wyrażone zmianami § 6 ust. 1 i ust. 2 uchwały. Racjonalnym jest 

również wprowadzenie regulacji w zakresie kumulacji ulg oraz wprowadzenie okresu tej kumulacji jako 3 lata – 

zmiana wyrażona w § 6 ust. 4. 

W zakresie § 9 ust. 3 uchwały zmiana ma charakter kosmetyczny, gdyż sprowadza się do usunięcia 

odniesienia do „§ 3 ust. 1” i zastąpienia go treścią „§ 3”, z uwagi na brak w uchwale „§ 3 ust. 1”. 



Odnośnie projektu uchwały wypowiedział się również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów w piśmie z dnia 12.08.2019 r. znak: DMP-1.530.211.2019.MM, w którym wskazał na 

konieczność wskazania art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jako 

podstawy pomocy de minimis oraz konieczność uzupełnienia uchwały o zobowiązanie podmiotu ubiegającego 

się o udzielenie ulgi o wymagane zaświadczenia (oświadczenia) o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie  

i w rybołówstwie. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Piotr Obrębski 


