
UCHWAŁA NR 200/2020 
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty7 należności pieniężnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z2019r. poz.511; zm.: Dz. U. z2019r. poz. 1571 i poz. 1815), § 3 ust. 1 pkt 5, § 
6 ust. I pkt 3 i § 7 ust. 1 pkt 3 Uchwały nr XLV/233/2OIO Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty7 spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do 
tego uprawnionej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 362 poz. 3334) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej 
Rawskiej, przy ul. Kolejowej 9, kompensaty wierzytelności przypadających Zespołowi Szkół 
Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej, w kwocie 10 100,38 zł (należność główna w kwocie 
9 981.66 zł. plus 118,72 zł. odsetki ustawowe za opóźnienie do dnia 5.05.2020 r ) z wierzytelnością 
przysługującą Pani Agnieszce Tkacz zam. 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Korczaka 13 z tytułu 
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w szkole w kwocie 1 075,00 zł (należność główna). 
W wyniku dokonanej kompensaty wierzytelności do zapłaty przez Panią Agnieszkę Tkacz pozostaje 
kwota 9 025,38 zł.

2. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej 
Rawskiej, przy ul. Kolejowej 9 rozłożenia na 6 rat kwoty 9 025,38 zł (8 906,66 zł należność główna plus 
118,72 zł. odsetki ustawowe za opóźnienie do dnia 5.05.2020), określonej w § 1 przypadającej Zespołowi 
Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej, przy ul. Kolejowej 9, do zapłaty przez Panią Agnieszkę 
Tkacz, płatnych do dnia ostatniego każdego miesiąca począwszy od miesiąca maja 2020 r.

§ 2. Zgodnie z postanowieniami § 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 362 poz. 3334), strony podpiszą w celu rozłożenia 
należności na raty, o których mowa w § 1 stosowne porozumienie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Białej 
Rawskiej, przy ul. Kolejowej 9.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Henryk Majewski

Członek Zarządu

GrzegorTStefaniak
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 21 kwietnia 2020 r. Pani Agnieszka Tkacz najemca stołówki oraz kuchni w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej, przy ul. Kolejowej 9 wystąpiła do Zarządu Powiatu Rawskiego z 

wnioskiem o rozłożenie na raty czynszu wraz z mediami za miesiące styczeń 2020 r. oraz luty 2020 r. 

Wniosek swój uzasadniła trudną sytuacją finansową związaną ze spadkiem dochodów tj. zmniejszeniem 

sprzedaży obiadów oraz brakiem zamówień na usługi cateringowe.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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