
ZARZĄDZENIE NR 443/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 23.03.2004 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania do Rady Miasta Krakowa Autopoprawki do projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania 
wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz 
udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego 
uprawnionych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i przekazuje Radzie Miasta Krakowa Autopoprawkę do projektu uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek 
organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z tytułu należności pieniężnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych 
należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych - druk Nr 459.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



AUTOPOPRAWKA
Prezydenta Miasta Krakowa

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa druk Nr 459

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek 
organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z tytułu należności pieniężnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych 
należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa wprowadza się następującą 
autopoprawkę:

1. W treści uchwały, w § 2 dodaje się pkt 9 w następującym brzmieniu: "(...) 9) kosztach 
egzekucyjnych - oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych 
komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego 
przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach 
sądowych i egzekucji (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 882 z późn. zm.)". 

2. W treści uchwały, w § 4 ust.2  po słowach "(...), że zapłata wierzytelności spowodowałaby 
konieczność trwałego zmniejszenia zatrudnienia lub," dodaje się słowo "że".

3. W treści uchwały, w § 4 ust.3 po słowach "(...), a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 
2, 3, 4, 5 i 6" dodaje się słowo "również".

4. Treść  § 6 uchwały zostaje podzielona - wyodrębnia się ust.1 w brzmieniu: " Umorzenie 
wierzytelności, a także udzielenie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 i § 5 
następuje w odniesieniu: do wierzytelności o charakterze administracyjnym w drodze 
decyzji administracyjnej, do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych 
w drodze porozumienia" i ust. 2 w brzmieniu: "W sytuacjach określonych w § 4 ust. 1 pkt. 
2, 3, 4, 5, 6 umorzenie wierzytelności o charakterze administracyjnym, jak i 
wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych  może nastąpić w drodze 
jednostronnego oświadczenia woli, składanego w celu dokonania odpisu w księgach 
rachunkowych".

5. § 8 otrzymuje brzmienie:
"1) Prezydent Miasta Krakowa przedstawia Radzie Miasta Krakowa informację                
o wysokości  umorzonych wierzytelności oraz innych ulg udzielonych w trybie 
określonym uchwałą, na kwotę 500 zł i powyżej 500 zł według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały oraz zbiorczą informację o wysokości wszystkich umorzonych 
wierzytelności oraz innych udzielonych ulg według wzoru  stanowiącego załącznik nr 2 
do uchwały". 

2) Informacje są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku 
kalendarzowego, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku".

      Pozostałe paragrafy otrzymują kolejną numerację.
6. Zgodnie z wymogiem wprowadzonym w § 8 uchwały ustala się wzory załączników nr 1    

i  nr 2.   



Załącznik nr 1 do Uchwały  Nr  Rady Miasta Krakowa z dnia 
Realizacja uchwały

Kwota zaległości
Kwota umorzenia Kwota odroczenia 

terminu płatności Kwota rozłożenia na raty

L.p. Nazwa 
dłużnika

Tytuł 
zadłużenia

należność 
główna

odsetki i 
należności 
uboczne

należność 
główna

odsetki i 
należności 
uboczne

należność 
główna

odsetki i 
należności 
uboczne

należność 
główna

odsetki i 
należności 
uboczne

Liczba 
rat

Termin 
odroczenia, 
rozłożenia 

na raty 
(ostatnia 

rata)

1 2 3 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8 9

Załącznik nr 2 do Uchwały  Nr  Rady Miasta Krakowa z dnia

Realizacja uchwały

Kwota zaległości
Kwota umorzenia Kwota odroczenia 

terminu płatności
Kwota rozłożenia na 

raty

L.p. Tytuł 
zadłużenia

Ilość 
dłużników

należność 
główna

odsetki i 
należności 
uboczne

należność 
główna

odsetki i 
należności 
uboczne

należność 
główna

odsetki i 
należności 
uboczne

należność 
główna

odsetki i 
należności 
uboczne

1 2 3 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b

Uzasadnienie

Autopoprawka wprowadza do słowniczka podstawowych pojęć używanych                
w procedurze udzielania ulg pojęcie kosztów egzekucyjnych (pkt 1 autopoprawki).  Ma to na 
celu właściwe i jednoznaczne stosowanie pojęcia kosztów postępowania i kosztów 
egzekucyjnych. Zmiany w § 4 oraz § 6 (pkt 2, 3 i 4 autopoprawki) w sposób bardziej 
precyzyjny konkretyzują warunki umorzenia wierzytelności. Wprowadzony autopoprawką     
§ 8 (pkt 5 autopoprawki) w proponowanym brzmieniu dotyczy obowiązku przedstawienia 
przez Prezydenta informacji o przyznanych ulgach w danym roku kalendarzowym. 
Informacje te będą przedkładane Radzie Miasta Krakowa do końca kwietnia każdego roku 
według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 i 2 do uchwały. Proponuje się, że do kwoty 500 zł 
będzie podawana liczba dłużników, którym udzielono ulgi, zaś  w przypadkach, w których 
kwota udzielonej ulgi jest równa bądź wyższa od kwoty 500 zł, będzie przedkładany imienny 
wykaz podmiotów, którym przyznano ulgę. Zgodnie z wymogiem, wprowadzonym w § 8 
ustala się wzory załączników nr 1 i 2 (pkt 6 autopoprawki) odnoszące się do sposobu 
przedkładania powyższych informacji. 


