
 

                            

 

  Uchwała Nr 41/127/2020 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 16 listopada 2020 roku 

 

w sprawie: rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za 

zalesione grunty rolne  

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
1
 oraz § 3 ust. 1 pkt 3 

uchwały nr XLVII/257/2010 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 

2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rozkłada się należność Pana Włodzimierza Henclika wobec Powiatu Sępoleńskiego z 

tytułu zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesione grunty rolne w kwocie 

4342,60 zł na następujące raty:  

Lp. Kwota należności (zł) Termin spłaty 

1.  500,00 05.12.2020 r. 

2.  500,00 05.01.2021 r. 

3.  500,00 05.02.2021 r. 

4.  500,00 05.03.2021 r. 

5.  500,00 05.04.2021 r. 

6.  500,00 05.05.2021 r. 

7.  500,00 05.06.2021 r. 

8.  500,00 05.07.2021 r. 

9.  342,60 05.08.2021 r. 

RAZEM 4342,60  

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Członkowie Zarządu Powiatu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020,                     

z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175. 



 

 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 41/127/2020 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 16 listopada 2020 roku 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (t.j. 

Dz. U. z 2001 r. poz. 764 z późn. zm.) właściciel gruntu otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie gruntu z 

upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty. Pan 

Włodzimierz Henclik dnia 15.10.2020 r. poinformował Starostę Sępoleńskiego o nabyciu prawa do 

emerytury rolniczej od dnia 01.07.2020 r., przedstawiając decyzję Prezesa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10.09.2020 r. W związku z tym wszczęto postępowanie 

administracyjne orzekające utratę prawa do otrzymywania ekwiwalentu oraz zwrot nienależnie 

pobranego ekwiwalentu w wysokości 4342,60 zł. W odpowiedzi na wezwanie do zwrotu Pan 

Włodzimierz Henclik dnia 04.11.2020 r. złożył wniosek o wyrażenie zgody na rozłożenie należności 

na raty, uzasadniając swój wniosek otrzymywaniem bardzo niskiej emerytury.  

 Stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.  

 

 

Inicjator: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Sp. M. Sz. 

10.11.2020 r. 
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