
UCHWAŁA NR 315/2021 
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie odmowy 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 art. 15 zzzg Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, 
poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159 i poz. 180.) 
Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Odmawia się umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej, przy ul. Kolejowej 9, od 
Pani Agnieszki Tkacz zam. 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Korczaka 13 z tytułu płatności czynszu za 
wynajem kuchni i stołówki za miesiąc grudzień 2020 r. w kwocie 1 550 zł. (słownie: tysiąc pięćset 
pięćdziesiąt złotych 00/100). 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 3 lutego 2021 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 umorzenie czynszu za miesiąc grudzień 2020 r. Wniosek swój uzasadniła zawieszeniem zajęć

w szkole z powodu koronawirusa COVID-19, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z

dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm) w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19.

Zawieszenie funkcjonowania szkoły spowodowało ograniczenie w wydawaniu całodziennych posiłków

dla młodzieży szkolnej. Jednakże Pani Agnieszka Tkacz świadczy usługi gastronomiczne dla innych

odbiorców, o czym świadczą informacje o wysokości zużycia comiesięcznych mediów oraz osiągnięty

dochód przez Panią Agnieszkę Tkacz w miesiącu grudniu 2020 r. (księga przychodów i rozchodów).

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Rawskiego nie widzi podstaw do umorzenia należności

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w

Białej Rawskiej, przy ul. Kolejowej 9, od Pani Agnieszki Tkacz zam. 96-200 Rawa Mazowiecka ul.

Korczaka 13 z tytułu płatności czynszu za wynajem kuchni i stołówki za miesiąc grudzień 2020 r. w kwocie

1 550 zł. (słownie: tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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