
UCHWAŁA NR 493/2018
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnych

Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz § 3 ust.1 
pkt 3 i § 7 ust.1 pkt 3 Uchwały nr XLV/233/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 
z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do 
tego uprawnionej (Dz. U. Województwa Łódzkiego Nr 362 poz. 3334) Zarząd Powiatu Rawskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Rawskiemu 
od Krystiana Kluczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAG-MED KRYSIAN 
KLUCZYK, Jelenia Góra ul. Bankowa 36 lok. 309, wynikających z tytułu niezapłaconej faktury za 
wynajem sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym, na którą składają się:

1) kwota należności głównej w wysokości 600,00 zł,

2) odsetki w wysokości 21,06 zł na dzień 27 września 2018 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta

Józef Matysiak

Wicestarosta

Jacek Otulak

Członek Zarządu

Tadeusz Damaz

Członek Zarządu

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

Marek Sekuter
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UZASADNIENIE

Umową najmu nr 43/2018 z dnia 08.03.2018 r. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej wynajęło
salę konferencyjną firmie MAG-MED z siedziba w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 36/309, 58-500
Jelenia Góra, w celu przeprowadzenia bezpłatnych badań układu krążenia połączonych z przedstawieniem
urządzeń do rehabilitacji i profilaktyki.

Zaplanowane spotkanie odbyło się w dniu 14 marca 2018 r. . Zgodnie z umową za wynajem sali
konferencyjnej została wystawiona faktura VAT NR/SP/38/03/2018 z dnia 01.03.2018 r., która dotychczas
nie została uregulowana przez najemcę.

W dniu 27.04.2018 r. oraz 13.07.2018 r. zostały wysłane wezwania do zapłaty, które nie zostały
doręczone. Pomimo wielu prób kontaktu z firmą MAG-MED pod numerami telefonów podanymi w
wiadomościach e-mail, poprzedzającymi podpisanie umowy oraz dostępnymi na stronie internetowej firmy,
nie udało się skontaktować z firmą. Żaden z dostępnych numerów telefonów nie odpowiada.

Po sprawdzeniu firmy MAG-MED w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
okazało się, że firma została wykreślona z rejestru w dniu 13.07.2018 r. z urzędu
Z uwagi na wady zawartej umowy w zakresie oznaczenia strony oraz wysokie koszty dochodzenia
należności, łącznie z ustaleniem adresu poszukiwanego podmiotu przekraczające kwotę należności
uzasadnione jest umorzenie tej należności
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