
UCHWAŁA NR 39/2021 
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 12 marca 2021 r. 

w sprawie zakresu i formy podawania do publicznej wiadomości informacji wymaganych ustawą 
o finansach publicznych 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 920), w związku z art. 37 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz § 11 Uchwały Nr II/14/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kłodzkiemu lub jego jednostkom 
budżetowym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną, a także wskazania organów upoważnionych do udzielania tych ulg oraz o stosowaniu ich 
z urzędu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 1717), Zarząd Powiatu Kłodzkiego 
uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się zakres i formę informacji wymaganych do podawania do publicznej wiadomości, zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych. 

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 zawierają: 

1) kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 
budżetowych o charakterze publicznoprawnym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono odroczeń, umorzeń lub 
rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem 
wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 
do niniejszej uchwały; 

3) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 3 
do niniejszej uchwały; 

4) informację roczną z dokonanych umorzeń, odroczeń terminu zapłaty oraz rozłożonych na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom jednostek/wydziałów Starostwa Powiatowego 
w Kłodzku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Należność 

główna

Odsetki i należności 

uboczne
Razem

Sporządził/a: 

Miejscowość, data …................

Główny księgowy Kierownik jednostki

za …............ kwartał   ….......... r.

Pieczęć jednostki

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych,

o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Razem 

(art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych)

(Informacja sporządzana cztery razy w roku za I, II, III, IV kwartał danego roku budżetowego; 

termin przekazania - nie później niż do 10 dni po upływie kwartału) 

L.p. Tytuł należności
Liczba 

dłużników

Kwota umorzenia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 39/2021

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 12 marca 2021 r.
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Pieczęć jednostki

L.p.
Imię, nazwisko 

/ nazwa jednostki
Tytuł należności Przyczyna umorzenia Kwota 

Razem

L.p.

L.p.

Sporządził/a: Główny księgowy Kierownik jednostki

Miejscowość, data…........

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 

w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

w roku  …....................

(art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych)

(Wykaz sporządzany jeden raz w roku za poprzedni rok budżetowy; 

termin przekazania - nie później niż do dnia 01 lutego) 

Umorzenia

Rozłożenie spłaty na raty

Imię, nazwisko / nazwa jednostki

Odroczenie terminu płatności

Imię, nazwisko / nazwa jednostki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 39/2021

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 12 marca 2021 r.
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Pieczęć jednostki

L.p.

Sporządził/a: 

Miejscowość, data Kierownik jednostki

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających

osobowości prawnej, którym w ……. roku udzielono pomocy publicznej 

Główny księgowy

Nazwa jednostki (imię, nazwisko lub nazwa firmy)

(Sprawozdanie sporządzane jeden raz w roku za poprzedni rok budżetowy; 

termin przekazania - nie później niż do dnia 01 lutego) 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 39/2021

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 12 marca 2021 r.
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Pieczęć jednostki

Należność 

główna

Odsetki i 

należności 

uboczne

Razem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

I.
Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny 

ogółem, w tym:

a Umorzenia

b Odroczenia terminu zapłaty

c Rozłożenie na raty

1

a Umorzenia

b Odroczenia terminu zapłaty

c Rozłożenie na raty

2

a Umorzenia

b Odroczenia terminu zapłaty

c Rozłożenie na raty

3

a Umorzenia

b Odroczenia terminu zapłaty

c Rozłożenie na raty

4

a Umorzenia

b Odroczenia terminu zapłaty

c Rozłożenie na raty

Sporządził/a: 

Miejscowość, data Kierownik jednostki

L.p. Jednostka, tytuł należności
Liczba 

dłużników

Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Główny księgowy

Informacja na dzień 31.12…..........roku
z dokonanych umorzeń, odroczeń terminu zapłaty oraz rozłożonych na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny  

§ 11 Uchwały Nr II/14/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 marca 2018 r. w w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kłodzkiemu lub jego jednostkom budżetowym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów upoważnionych do udzielania tych ulg oraz o stosowaniu ich z urzędu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2018 r. 

poz. 1717)

(Sprawozdanie sporządzane jeden raz w roku za poprzedni rok budżetowy; 

termin przekazania - nie później niż do dnia 01 lutego) 

Termin odroczenia, 

rozłożenia na raty 

(ostatnia rata 

miesiąc/rok)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 39/2021

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 12 marca 2021 r.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z

2020r. poz. 920), w związku z art. 37 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz § 11 Uchwały Nr II/14/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z

dnia 28 marca 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 1717), w celu
ustalenia wzoru załączników do przekazywania informacji, zgodnie z zapisami ustawy o finansach
publicznych.
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