
UCHWAŁA NR 251/2016
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2016 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 2016 
r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) oraz § 3 ust.1 pkt 3 i § 7 ust.1 pkt 3 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 umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Rawskiemu od 
Fundacji Biuro Projektów Lokalnych w Rawie Mazowieckiej w likwidacji, z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. 
Tomaszowska 10i/ 8, wynikających z tytułu wykonawczego - wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach sygn. 
akt VIII C 79/14 z dnia 17 czerwca 2014 r., w kwocie 3 119,28 zł, na którą składają się:

1) kwota należności głównej w wysokości 1842,28 zł,

2) odsetki w wysokości 669,50 zł na dzień 6 grudnia 2016 r.

3) kwota 607,50 zł tytułem kosztów procesu.

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 strony podpiszą w celu 
umorzenia należności stosowne porozumienie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Józef Matysiak

Wicestarosta

Marian Krzyczkowski

Członek Zarządu

Tadeusz Damaz

Członek Zarządu

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

Marek Sekuter
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UZASADNIENIE

Powiat prowadził egzekucję należności w kwocie 3119,28 zł, na którą składają się:
1) kwota należności głównej w wysokości 1842,28 zł,
2) odsetki w wysokości 669,50 zł na dzień 6 grudnia 2016 r.,
3) kwota 607,50 zł tytułem kosztów procesu,
przypadającej od Fundacji Biuro Projektów Lokalnych w Rawie Mazowieckiej w likwidacji, z siedzibą w
Rawie Mazowieckiej ul. Tomaszowska 10i/ 8, wynikających z tytułu wykonawczego - wyroku Sądu
Rejonowego w Skierniewicach sygn. akt VIII C 79/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Przeprowadzone postępowanie likwidacyjne nie dało rezultatu wobec postawienia fundacji w stan likwidacji i
całkowitego braku majątku.
Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie sygn. akt KM 149/15 Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Rawie Mazowieckiej umorzył postępowanie egzekucyjne na podstawie art 824.1.3 kpc.
Powiat został dodatkowo obciążony kosztami postępowania egzekucyjnego w kwocie 12,63 zł
Powyższe wyraźnie wskazuje, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie można uzyskać nawet częściowego
zaspokojenia wierzytelności. Dlatego uzasadnione jest umorzenie wierzytelności wynikających z tytułu
wykonawczego.
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