
UCHWALA NR 160/2016
ZARZADU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia29lutego 2016 r.

w sprawie umorzenia naleino6ci pieniginych

Na podstawie aft. 32 ust.l i2 pkt4 ustawy zdnia5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz.tJ.z20l5
r.poz. 1445; zmiany: poz.l045 i,poz. 1t9.0) oraz s 3 ust.l pkt5 ig 7 ust.l pkt3 uchwaty nrxLvDl3tzoto y.aay
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dria 28 wrzesnia i0t0 .. * sprawie szcieg6lowych zasad i trybuumarzania, odraczania lub rozkladania na raty splaty naleznoici pienigznych, majqcych chlrakter cywilnoprawny,
przypadajqcych Powiatoivi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskaziiii organu 1ub oroby io t"go
uprawnionej ( Dz. U. Wojew6dztwa Lodzkiego Nr 362 poz. 3334) Zarzqd powiatu Rawskiego uchwata, co
nastQpuJe:

^ S.l:l Dokonuje siq czEriciowego umorzenia nale2noici cywilnoprawnych przypadajqcych powiatowi
Rawskiemu od Damiana wolanowskiego PESEL 7506040489, zim. Betih6w' 141, 99:hg e"t.r,o*, na lqczn4
kwotQ l3393.58 zl (slownie: trzy-ra6cie tysiEcy trzysta dziewigidziesiqt tzy zlote silltoo;, na kt6rq skladaj4 siq:nafeznoSi gl6wna w kwocie I l4i3,8Z zl oraz odsetki w kwocie 1919,1621.

2 Zgodnie z postanowieniami $-10 ust . I Uchwaly nr XLYl233l2010 Rady powiatu Rawskiego w Rawie
Mazowieckiej z dnia 28 wrzesnia 2010 r. w sprawie izczeg6lowych zasad itrybu umarzania, odraczania lubIozkladania na raty splaty nale2noSci pieniE2nych, maj4cych c-harakier cywilnoprawny, przvpadajqcych powiatowi
lub jbgo jednostkom organizacyjnyrn oraz wskazania Jrganu lub osoby dL tego upra*nion.irtrony podpisz4w celu
umorzenia nale2nosci  s loso\  ne porozumieuie

Q 2' Warunkiern umorzenia czgdci.dlugu jest dokonanie przez Dluznika jednorazowej wplaty kwoty J000,00 zlfytulem czgSciowego zwrotu zadhtzenn.

$ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie

Pan Damian wolanowski zwr6cit sig z prosb4 o umorzenie kwoty zadruLenia wobec powiatu
Rawskiego, kt6re na dzieri 29.02.2016 r. wynosi 16393,5g zl w tym: nale2nos6 gl6wna 14473,82 zl
oraz odsetki 1919,76 zt .

flteiose za niezaplacony czynsz za wynajmowany lokal ui,tkowy, stwierdzona nakazem zapraty z
dnia 25.1 1.2004 r. w sprawie sygn. akt INc 150/04, wynosila:
. 14473,82 zl z ustawowymi odsetkami do dnia 20 lioca2004r.
. 2542,30 zl2 ustawowymi odsetkami dodnia l5 oa2dziernika 2004r.
. 3737.80 zl z tyulu kosa6w postqpowania

Pan wolarowski splaca systematycznie dlug, wplacaiqc komomikowi miesigcznie kwotg 300 zl. Do
dnia 29.02.2016 r. na koto Starostwa wplyngla kwota 21400 tys. zl, a pomimo tego nale2no6i gt6wna
nie ulegla z*rniejszeniu, gdy2 komornik stale zaliczal wplacane kwoty na poczet odsetek.

Pan Damian wolanowski wyst4pil o umorzenie zadru2enia z powodu swojej trudnej sytuacj i
finansowej, przedkladajqc oriwiadczenie o stanie rodzinnym, majqtku, doihodach i- 2rodlach
utrzymania. zarzqd Powiatu Rawskiego po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniaiqcego stwierdz ,2e zostaly spelnione przeslanki zwarte w uchwale Nr xLv ln3n\rc Rady-powiatu i.awskiego w
Rawie Mazowieckiej z dnia 28 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczeg6lowych zasad itrybu umarzinia,
odraczania lub rozkladania na raty splaty nale2no6ci pienig2nych, maiqcych charakter cywilnoprawny,
przypadai4cych Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym orai wikazania o.gunu lub oioby do
tego uprawnionej i postanowil dokona6 czg6ciowego umorzenia naleZnoSci.
warunkiem umorzenia czgsci dlugu jest dokonanie przez pana Damiana wolanowskiego
jednorazowej wplaty kwoty 3000,00 zl q4ulem czgsciowego zwrotn zadluzenia.
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