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746
ROZPORZĄDZEN IE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 sierpnia 1998 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492
i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141 , poz. 943) zarzą
dza się, co następuje:
§ 1. W § 4 w ust. 1 załącznika do rozporządzen i a Pre-

Żywnościowej (Dz. U. Nr 22, poz. 115 i z 1998 r. Nr 23,
poz. 122) dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

,, 7a) Departament Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych,".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dni a ogło sze nia.

zesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie
nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki

życie

po

upływ ie

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

747
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 si erpni a 1998 r.
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności państwowych jednostek budżetowych z tynależności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

w sprawie
tułu

Na podstawie art. 16 ust. 6a ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72,
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591
i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124,
poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz
z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121 ,
poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883,
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz . 943 i Nr 158, poz. 1042)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółow e zasad y
umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkłada 
nia na raty wierzytelności państwowych jednostek bu dżetowych z tytułu należności pieniężnych , do których
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordyn acja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668), zwanych dalej " wi erz ytelno ściami", wobec
osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
zwanych dalej "dłużnikami".
§ 2 . 1. Wierzyt elność może zostać um orzona, w ca łości

1)

lub w

części, j eże li :

wierzytelności
postępow ania

go,
2) nie można

nie ściągnięto w toku zakończonego
likwidacyjnego lub upadłościowe 

ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł
zostawiając spadkobierców,

3)

nie po-

ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególno ści jego egzystencj i,

4) zachodzi uzasadnione przypu szczenie, że w postę 
powaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyż
szej od kosztów dochodzenia i eg zekucji tej wierzytelności, lub postępowanie egzekucyj ne okazało
się nieskuteczne.

§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności uprawniony
jest:
1) ki erownik p aństwowe j jednostki budżetowej - jeże li wartość wierzytelności nie przekracza lO-krotności kwoty przeciętn ego miesięcznego wynagrodzen ia, w roku poprzed zającym podjęcie decyzj i
o umorzeniu, ogłos zonego w Dzienniku Urzędo
wym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
przez Prezesa Główn ego Urzędu Statystycznego
dla celów naliczania odpisu na za kładowy fundusz
świadczeń socjalnych,
2) organ wyżs ze go stopnia, w rozumieniu przepisów
Kodeksu postępow an i a adm inistracyjnego - jeże
li warto ść wierzyte lności jest wyższa niż lO-krotność kwoty prze c iętnego miesięcznego wynagrodze ni a, o którym mowa w pkt 1, a nie przekracza
20 - krotno ści tej kwoty,
3) minister, w rozum ieniu art. 12 pkt 1 ustawy z dnia
5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U.
z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344,
Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78,
poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640,
z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz.
348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz.
775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141,
poz. 943 i Nr 158, poz. 1042) - jeżeli wartość wierzyte ln ości jest wyższa ni ż 20-krotność kwoty przeciętnego mi es i ęcznego wynagrodzenia, o którym
mowa w pkt 1.

2. Przez wartość wierzytelności, o której mowa
w ust. 1, rozumie się należność główną.
§ 4. Organ właściwy do umarzania wierzyte ln ośc i
jest również uprawniony do um arzania odsetek o raz
inn ych należności ubocznych.
§ 5. W przypadkach uzasadnionych względami spo-

2. Umorzenie, w przypadkach okr eślonych w ust. 1
pkt 1, 3 i 4, mo ż e nastąp ić na wniosek dłużn i ka,
a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 również z urzędu .

łecznymi

lub gospodarczymi, kierownik państwowej
jednostki bud żetowej, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty całości lub częśc i wierzytelności
lub rozłożyć płatność całości lub części wi e rzytelności

