
UCHWAŁA NR 210/2020 
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie umorzenia  należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej od dłużnika 

Edyty Juszczak –Przyborek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ER-Dent” 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 511 ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815) oraz § 3 ust. 1 pkt 5 i ust. 4, § 
7 ust. 1 pkt 3, § 9 i § 10 ust. 1 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego rok 2010, nr 362 poz. 3334), Zarząd 
Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Na wniosek dłużnika Edyty Juszczak-Przyborek prowadzącej działalność gospodarczą pod 
nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ER-Dent”, ul. Wyszyńskiego 5 m 25, 26-300 Opoczno: 

1) dokonuje się częściowego umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w wysokości 3 186,22 zł 
(słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć zł 22/100), w tym kwot: 

a) 230,62 zł tytułem czynszu najmu lokalu użytkowego za miesiąc marzec 2020 r., oraz 27,36 zł 
tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie należnych z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych za 
miesiąc marzec 2020 r., 

b) 461,25zł tytułem czynszu najmu lokalu użytkowego za miesiąc kwiecień 2020 r., 992,99 zł tytułem 
opłat eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu za miesiąc kwiecień 2020 r. oraz 15,58 zł 
tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie należnych z tytułu czynszu i opłat za miesiąc kwiecień 
2020 r., 

c) 461,25 zł tytułem czynszu najmu lokalu użytkowego za miesiąc maj 2020 r., 992,99 zł tytułem 
opłat eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu za miesiąc maj 2020 r. oraz 4,18 zł tytułem 
odsetek ustawowych za opóźnienie należnych z tytułu czynszu i opłat za miesiąc maj 2020 r.; 

2) w pozostałym zakresie odmawia się umorzenia należności przypadających Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej od dłużnika Edyty Juszczak-
Przyborek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„ER-Dent”. 

2. Upoważnia się Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej do zawarcia porozumienia w przedmiocie umorzenia należności cywilnoprawnych 
przypadających od dłużnika Edyty Juszczak-Przyborek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ER-Dent”. 

§ 2. Wyznacza się termin zapłaty pozostałej części należności w łącznej wysokości 2 644,58 zł wraz 
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty do dnia 
15 czerwca 2020r. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Starosta 

 
 

Józef Matysiak 
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Wicestarosta 
 
 

Jacek Otulak 

 
Członek Zarządu 

 
 

Jarosław Kobierski 

 
Członek Zarządu 

 
 

Henryk Majewski 

 
Członek Zarządu 

 
 

Grzegorz Stefaniak 
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