PROJEKT
Uchwała Nr 33/………./2016
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 5 lutego 2016 roku
w sprawie: umorzenia należności pieniężnych Powiatu Sępoleńskiego – Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie z tytułu odpłatności zaległego
czynszu mieszkaniowego za najem lokalu mieszkalnego przy ul. 29 Stycznia
w Sypniewie
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 i § 2 uchwały Nr XLVII/257/2010 Rady Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 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 udzielania tych ulg (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 191, poz. 2564)
uchwala się, co następuje:
§ 1.

Umarza się część należności Pana Rodaka Stanisława w całości z tytułu nie
zapłaconego czynszu mieszkaniowego za najem lokalu mieszkalnego przy
ul. 29 Stycznia w Sypniewie w kwocie 6.772,78 zł wraz z ustawowymi odsetkami za
zwłokę w kwocie 4.059,88 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Panu Marianowi Basa – Dyrektorowi Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu Powiatu:
Jarosław Tadych

………………………

Andrzej Marach

………………………

Danuta Zalewska

………………………

Katarzyna Kolasa

………………………

Kazimierz Fiałkowski

………………………

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 33/…./2016
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 5 lutego 2016 r.

Z wnioskiem o umorzenie zaległego czynszu mieszkaniowego w całości wystąpił Pan
Stanisław Rodak. Składając prośbę i wyjaśnienie z dnia 06.09.2015 r., 21.12.2015 r.
i 27.01.2016 r. Na piśmie wyjaśnił przyczyny powstania zaległości i brak możliwości spłaty
całej zaległości. Odpowiednio do treści § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 uchwały Nr XLVII/257/2010
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 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 udzielania tych ulg należności mogą być umarzane w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika.
Mając na uwadze fakt, że zobowiązany Rodak Stanisław otrzymuje minimalną
emeryturę, którą przeznacza na leczenie onkologiczne, nie posiada żadnego majątku, a także
kierując się szczególną sytuacją losową Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Pana
Stanisława Rodaka.

Inicjator: Skarbnik Powiatu
Sp. G. Narewska
18.01.2016r.

