
UCHWAŁA NR 28/2019
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających  Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej od dłużnika Elżbiety Śniady

Na podstawie art. 32 ust.1 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, poz. 1432 i poz. 2500) 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 Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Umarza się dłużnikowi Pani Elżbiecie Śniady należność cywilnoprawną przypadającą Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 19.341,01 zł, na którą składa się: 
kwota głownia 10 814,94 zł oraz odsetki za opóźnienie naliczone do dnia 6 lutego 2019 roku w kwocie  
8.526,07 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Józef Matysiak

Wicestarosta

Jacek Otulak

Członek Zarządu

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

Henryk Majewski

Członek Zarządu

Grzegorz Stefaniak
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UZASADNIENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej prowadził
poprzez Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej egzekucję
przypadających od Pani Elżbiety Śniady należności cywilnoprawnych. Dłużniczka już wcześniej
występowała o umorzenie zobowiązania, lecz z uwagi na to, że przez komornika były
egzekwowane pewne drobne kwoty wierzyciel odmówił umorzenia.

Obecnie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawiadomił
wierzyciela o bezskuteczności egzekucji i zobowiązał do wskazania majątku z którego może być
prowadzona egzekucja. Wierzyciel wystąpił do sądu o zobowiązanie dłużniczki do wyjawienia
majątku. Przeprowadzone postępowanie nie dało możliwości wskazania majątku pozwalającego na
skuteczną egzekucję. Dłużniczka nie posiada żadnego majątku, a utrzymuje się ze świadczenia
rentowego w wysokości 825 zł, co nie pozwala na prowadzenie skutecznej egzekucji.

Postępowanie egzekucyjne wobec Pani Elżbiety Śniady rozpoczęło się w roku 2009. W tym
okresie zadłużenie Dłużniczki z tytułu odsetek od niezapłaconej kwoty głównej sukcesywnie
wzrasta, kwota główna pozostaje bez zmian. Świadczy to niewątpliwie o całkowitym braku
skuteczności prowadzonej egzekucji. Dlatego uzasadnione jest umorzenie zobowiązania.
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