
UCHWAŁA NR 157/2020
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny przy padających Powiatowi Rawskiemu od dłużników: Krystyny 

Kozłowskiej, Marianny Cholewińskiej i Grzegorza Gacparskiego
- spadkobierców po Tadeuszu Gacparskim

Na podstawie art. 32 ust. I i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z2019r. poz.511; zm.: Dz. U. z2019r. poz. 1571 i poz. 1815), art. 59 ust. 1 ustawy zdnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1649), § 6 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 oraz § 7 ust.l pkt 3 Uchwały nr XLV/233/2010 roku Rady 
Powiatu Rawskiego zdnia 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego rok 2010 nr 362 poz. 3334) Zarząd Powiatu 
Rawskiego, po rozpatrzeniu wniosku zdnia 6 grudnia 2019 r. adwokata Michała Dziuby pełnomocnika 
Krystyny Kozłowskiej, Marianny Cholewińskiej i Grzegorza Gacparskiego - spadkobierców po dłużniku 
Tadeuszu Gacparskim uchwala, co następuje:

§ 1. Odmawia się dłużnikom: Krystynie Kozłowskiej, Mariannie Cholewińskiej i Grzegorzowi 
Gacparskiemu - spadkobiercom po Tadeuszu Gacparskim:

1) rozłożenia na raty i odroczenia spłaty części należności w wysokości 293.000.00 zł;

2) umorzenia pozostałej części należności ponad kwotę 293.000,00 zł

- wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
w sprawie sygn. akt XXIV C 520/15 oraz prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sygn. akt I ACa 346/18.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Henryk Majewski

Członek Zarządu

Grzegorz Stefaniak
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UZASADNIENIE

W dniu 11.12.2019 roku adwokat Michał Dziuba -pełnomocnik Krystyny Kozłowskiej, 

Marianny Cholewińskiej i Grzegorza Gacparskiego - spadkobierców dłużnika Tadeusza 

Gacparskiego, złożył wniosek o rozłożenie na raty oraz odroczenie płatności wszystkich 

zobowiązań wynikających w Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 

roku sygn. akt XXIV C 520/15 oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 

2019 sygn. akt 1 ACa 346/18 oraz ewentualne umorzenie części wierzytelności ponad kwotę 

293.000 zł na następujących zasadach:

1) rozłożenie spłaty na 25 rat, z których 24 pierwsze raty płatne będą w wysokości 2.400zł , zaś 

ostatnia w wysokości 235.400zł,

2) płatność rat następowała będzie co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, przy 

czym płatność pierwszej raty nastąpi do 10.01.2020, zaś ostatnia do 10.02.2022;

3) dłużnicy mają możliwość wcześniejszej spłaty całości zobowiązań z wymienionych wyżej 

orzeczeń, których łączna wysokość wynosi 293.000zł w przypadku wcześniejszego pozyskania 

odpowiednich środków finansowych , bez konieczności wcześniejszego informowania Powiatu 

Rawskiego;

4) wcześniejsza spłata zobowiązania pozostanie bez wpływu na wysokość zobowiązania 

dłużników- nie będą z tego tytułu przysługiwały wierzycielowi dodatkowe opłaty;

5) realizacja wyżej wymienionych warunków tj. spłata całości zobowiązań dłużników (..) 

stanowiących łącznie kwotę 293.000zł, w terminie określonym we wniosku będzie wyczerpywała 

wszelkie roszczenia Powiatu Rawskiego w stosunku do Krystyny Kozłowskiej. Marianny 

Cholewińskiej oraz Grzegorza Gacparskiego z tytułu zobowiązań objętych ww. orzeczeniami.

Wniosek powyższy motywowano ciężką sytuacją materialną spadkobierców Tadeusza 

Gacparskiego, załączając na dowód tego zestawienie dochodów, wydatków oraz majątku każdego z 

nich.

Zgodnie z przepisem art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w przypadkach 

uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające 

charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 

organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą 

zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty', na zasadach 

określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb 

udzielania ulg. o których mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w 
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przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę 

uprawnione do udzielania tych ulg (art. 59 ust. 2 w/c ustawy). Szczegółowe zasady i tryb 

postępowania w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających Powiatowi Rawskiemu reguluje uchwała Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28 

września 2010 r. Zgodnie z § 6 ust. 1 tej uchwały na wniosek dłużnika: 1) mogą zostać odroczone 

terminy spłaty całości lub części należności, 2) należności mogą być umarzane w części, 3) 

płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty - w przypadkach 

uzasadnionych interesem dłużnika lub interesem publicznym. § 7 ust. 1 pkt 2) uchwały Rady 

Powiatu Rawskiego stanowi, iż do umorzenia, odraczania terminów lub rozkładania na raty 

należności o charakterze cywilnoprawnym są uprawnieni: Zarząd Powiatu - w odniesieniu do 

należności przypadających Powiatowi lub powiatowym jednostkom organizacyjnym - jeżeli 

wartość należności głównej przekracza 500 zł.

Po szczegółowym zbadaniu sprawy' organ ustalił, iż dłużnicy Krystyna Kozłowska, 

Marianna Cholewińska i Grzegorz Gacparski - spadkobiercy po Tadeuszu Gacparskim są 

współwłaścicielami (jak wynika z operatu szacunkowego z dnia 01.07.2019 roku załączonego do 

wniosku) w udziałach po 1/3 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 

nr 3 usytuowanego w Warszawie przy ul. Maltańskiej 1 o powierzchni użytkowej 63,60 m2. 

położonego na parterze bloku , wraz z prawem do korzystania z ogródka przed lokalem ok. 50 m2 

oraz przynależną piwnicą.

Zdaniem Zarządu Powiatu Rawskiego środki finansowe, które uzyskają dłużnicy ze 

sprzedaży ww. mieszkania, wystarczą na zaspokojenie wierzyciela w pełnej wysokości 

wynikającej z ww prawomocnych orzeczeń sądowych. Dłużnicy dysponują majątkiem 

umożliwiającym spłatę wierzyciela w całości. Z wniosku wynika, iż podjęli już działania 

zmierzające do jego sprzedaży. Na uwagę zasługuje również poprawność sporządzenia dokumentu 

z dnia 29 lipca 2019 r., który spadkobiercy po Tadeuszu Gacparskim załączyli do wniosku i 

nazwali „Spis inwentarza stanowiącego spadek po Tadeuszu Gacparskim’’. Dokument ten nie 

spełnia wymagań określonych przepisami prawa. Powyższy dokument nie stanowi spisu 

inwentarza sporządzonego przez komornika, nie spełnia również wymagań określonych przepisami 

kodeksu cywilnego przewidzianych dla wykazu inwentarza. W dokumencie tym pominięto 

chociażby długi spadkowe. Ponadto z informacji będących w posiadaniu niniejszego organu 

wynika, iż Tadeuszowi Gacparskiemu w dniu 27.08.2013 r. Powiat Rawski wypłacił kwotę 58 843, 

93 zł, a w dniu 17.03.2014 roku kwotę 31 943, 32 zł tytułem należności zasądzonych od Powiatu 

Rawskiego na rzecz Tadeusza Gacparskiego prawomocnymi wyrokami sądowymi. W/w kwoty’ nie 
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zostały uwzględnione w sporządzonym spisie inwentarza.

Mając na uwagę powyższe uznać należy', iż w niniejszej sprawie nie zachodzi uzasadniony 

interes dłużnika umożliwiający udzielenie ulgi w spłacie wymagalnych zobowiązań Powiatu 

Rawskiego wynikających z prawomocnych wyroków sądowych.

Stąd też podjęto decyzję o odmowie rozłożenia na raty, odroczenia spłaty i umorzenia 

części należności przypadających Powiatowi Rawskiemu od dłużników, a wynikających z 

prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 

sygn.. akt XXIV C 520/15 oraz prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 

marca 2019 r. w sprawie sygn. akt I ACa 346/18.
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