
UCHWAŁA NR 284/2017
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 
Samodzielnego    Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

przypadających od dłużnika Elżbiety Śniady

Na podstawie art. 32 ust.1 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 , § 7 ust. 1 pkt 3 i § 9 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 (Dziennik 
Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2010 r. Nr 362 poz. 3334) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. Odmawia się umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, na które 
składają się odsetki o łącznej kwocie 7 923,17 złotych (słownie: siedem tysięcy dziewięćset 
dwadzieścia trzy złote 17/100) wyliczone na dzień 16 stycznia 2017 roku, przypadających 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej od Elżbiety 
Śniady zam. Kurzeszyn 5/4, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta Rawski

Józef Matysiak

Wicestarosta

Marian Krzyczkowski

Członek Zarządu

Tadeusz Damaz

Członek Zarządu

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

Marek Sekuter
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29 listopada 2016 roku Pani Elżbieta Śniady zwróciła się do Starosty
Rawskiego o umorzenie odsetek związanych z płatnością za czynsz za mieszkanie na rzecz SPZOZ
w Rawie Mazowieckiej. Pismo, zgodnie z właściwością, zostało przekazane do rozpatrzenia
Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
(data wpływu do SPZOZ: 05.12.2016 roku ). Pani Elżbieta Śniady prośbę swą motywowała bardzo
trudną sytuacją materialną. Pomimo wezwania do uzupełnienia braków, Pani Elżbieta Śniady, nie
przedłożyła żadnych nowych dokumentów mających potwierdzić jej sytuację materialną. Uchwałą
z dnia 04.10.2016 roku nr 222/2016 Zarząd Powiatu Rawskiego odmówił Pani Elżbiecie Śniady
umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na łączną kwotę 18 767,31 zł (słownie: osiemnaście
tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 31/100), na którą składały się należność główna w
kwocie 10 814, 94 zł oraz odsetki w kwocie 7 952, 37 zł wyliczone na dzień 31 sierpnia 2016 r.

W związku z nieregulowaniem należności przez Panią Elżbietę Śniady z tytułu zaległych
należności czynszowych za najem lokalu zasądzonych nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w
Rawie Mazowieckiej z dnia 13.11.2006 r. w sprawie o sygn. akt VI Nc 87/06 uzupełnionym
nakazem zapłaty z dnia 07.12.2006 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej wystąpił do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej
o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Aktualnie prowadzone jest przez w/w komornika
postępowanie egzekucyjne pod sygn. akt Km 905/08. Na dzień 16.01.2017 roku kwota należności
głównej wynosiła 10 814,94 zł, a kwota odsetek 7 923,17 zł. W konsekwencji zbiegu egzekucji
roszczeń wielu wierzycieli na konto SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, aktualnie co miesiąc wpływa
kwota około 50 zł.

Zgodnie z § 3 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2010 r. Nr
362 poz. 3334) należność może być umorzona w całości jeżeli zachodzi jedna z następujących
przesłanek:

1) dłużnik - osoba fizyczna – zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił
majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił
przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6 000 zł;

2) dłużnik – osoba prawna – został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych, przy
jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a
odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) dłużnik – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – uległ
likwidacji, a osoby trzecie z mocy prawa nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu
należności;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2) wyżej powołanej uchwały wniosek o umorzenie należności lub

udzielenie ulg w ich spłacie rozpatrują kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, jeżeli
wierzytelność jest przypisana w księgach rachunkowych jednostki. § 9 w/w uchwały stanowi, że
organy i osoby uprawnione do umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności
głównej są również uprawnione do umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty spłat odsetek od
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tych należności bez względu na wysokość odsetek oraz do umorzenia, odraczania lub rozkładania
na raty spłat innych należności ubocznych na zasadach określonych w uchwale.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Zarząd Powiatu Rawskiego
stwierdza, iż nie zostały spełnione przesłanki umorzenia należności cywilnoprawnych w całości
określone 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
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2010 r. Nr 362 poz. 3334). Dodatkowo wskazać
należy, iż egzekucja prowadzona przez komornika jest częściowo skuteczna, gdyż pomimo zbiegu
wielu egzekucji na konto SPZOZ w Rawie Mazowieckiej miesięcznie wpływa kwota około 50 zł.
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