
UCHWAŁA NR 314/2021 
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO 

z dnia 16 lutego 2021 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 2020 r. poz. 920) oraz § 3 ust.1 pkt 5 i § 7 ust.1 pkt 3 i 4 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. 1. Dokonuje się Pani Monice Boguszewskiej, zam. Rawa Mazowiecka ul. Reymonta 27/13 umorzenia 
należności cywilnoprawnych przypadającego Powiatowi Rawskiemu z tytułu zaległego czynszu w wysokości 
846,84  zł (słownie: osiemset czterdzieści sześć złotych i 84/100).  

2. Strony podpiszą umowę określającą warunki umorzenia należności oraz zapłaty pozostałego zadłużenia 
głównego z tytułu czynszu najmu w kwocie 340,94  zł. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Józef Matysiak 

 
Wicestarosta 

 
 

Jacek Otulak 

 
Członek Zarządu 

 
 

Jarosław Kobierski 

 
Członek Zarządu 

 
 

Henryk Majewski 

 
Członek Zarządu 

 
 

Grzegorz Stefaniak 
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Uzasadnienie

Pani Monika Boguszewska zwróciła się z prośbą o umorzenie części zaległego czynszu w wysokości
846,84 zł za lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Reymonta 27 przypadającego Powiatowi Rawskiemu w imieniu
którego działa Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej poinformowało, iż
lokal mieszkalny położony w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Południowej 27/13 na dzień 15.02.2021r.
wykazuje zaległość na kwotę 1187,78 zł jako niedopłata, z czego niedopłata sprzed 2020 roku wynosi
846,84 zł.

Pani Monika Boguszewska wystąpiła o umorzenie zaległego czynszu powodu swojej trudnej sytuacji
finansowej i zdrowotnej. Poinformowała, że samotnie wychowuje dwójkę dzieci w wieku 3 i 9 lat. Zaległości
powstały w latach wcześniejszych, a wynikało to z małych dochodów i konieczności zapewnienia w pierwszej
kolejności podstawowych potrzeb bytowych swoim dzieciom. Zarówno wnioskodawczyni jak i dzieci borykają
się z kłopotami zdrowotnymi, co potwierdzone zostało zaświadczeniami lekarskimi

Zarząd Powiatu Rawskiego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalił, że wskazane we
wniosku okoliczności się potwierdziły, a zatem stwierdził, że zostały spełnione przesłanki zwarte w uchwale
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 i postanowił dokonać umorzenia.
W związku z tym, ze zachodzi ważny interes dłużnika, a powstałe zadłużenie nie było zawinione zaniechaniami
ze strony dłużnika, podjęcie niniejszej uchwały uznano za zasadne.
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