UCHWAŁA NR 136/2015
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Chodzieskiemu
Na podstawie §4 ust. 1, pkt 4 i ust. 4 oraz §8 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr V/47/2011 Rady Powiatu
Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
Powiatu Chodzieskiego lub jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania
organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Wlkp., Nr 184, poz. 2940), Zarząd Powiatu
Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Umarza się należności, wraz z odsetkami, kwocie 2315,99 zł, przysługujące
Powiatowi Chodzieskiemu od Pana Jacka Popiela zam. w Bąblińcu z tytułu odpłatności za
wyżywienie jego syna Mateusza Popiela, który był wychowankiem Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Chodzieży.
2. Na kwotę należności składają się:
1) należność główna – 1 969,50 zł,
2) odsetki - 346,49 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
Wicestarosta
Członkowie:

Julian Hermaszczuk .....................................................
Mirosław Juraszek .......................................................
Eugeniusz Bogdan ............................................................
Roman Golcz ...........................................................
Remigiusz Nowak ..............................................................
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UZASADNIENIE
Na podstawie §4 ust. 1 pkt 4 oraz §8 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr V/47/2011 Rady Powiatu
Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
Powiatu Chodzieskiego lub jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania
organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Wlkp., Nr 184, poz. 2940), Zarząd Powiatu ma
prawo umorzyć należności przysługujące Powiatowi Chodzieskiego w wysokości powyżej
najniższego wynagrodzenia, w przypadku kiedy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
postępowanie egzekucyjne okaże się nieskuteczne. Dotychczasowe próby odzyskania należności
poprzez wielokrotne rozmowy telefoniczne i wezwania do zapłaty okazały się nieskuteczne. Pan
Jacek Popiela zwrócił się z wnioskiem do MOS o umorzenie pozostałej części należności z tytuły
wyżywienia syna ze względu na trudną sytuację materialną i brak środków na utrzymanie rodziny.
Wg danych z OPS w Obornikach ojciec uzyskuje dochód z tytułu zasiłków rodzinnych na dzieci w
wysokości 598 zł, oraz zasiłek dla bezrobotnych od XII.2015 (osoba przewlekle chora, stan po
wypadku, schorzenie wzroku). Matka uzyskuje dochód z prac dorywczych w wysokości około 600
zł miesięcznie. Na wyłącznym utrzymaniu rodziców jest troje dzieci poniżej 18-tego roku życia. We
wspólnym gospodarstwie domowym jest też czwarty, 19 letni syn, który pracuje uzyskując
minimalne wynagrodzenie za pracę.
Postępowanie egzekucyjne z wyżej wymienionych dochodów byłoby prawdopodobnie
nieskuteczne z tego względu, że nie obejmuje ono zasiłków oraz wynagrodzenia w wysokości do
kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę.
Ponadto na podstawie opinii uzyskanej w ubiegłym roku przez MOS
w Chodzieży od firmy windykacyjnej, powzięta została informacja, że w przypadku rodzin
wielodzietnych, niepełnych, patologicznych, w których rodzice lub rodzic jest dodatkowo osobą
bezrobotną, postępowanie egzekucyjne nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
Odsetki z tytułu należności głównej zostały naliczone zgodniez pismem MOS3231/11.1/2015 z 17.12.2015 do dnia podjęcia uchwały, tzn. 21.12.2015. Umorzenie spowoduje dla
Powiatu skutek finansowy w postaci zmniejszenia dochodów z tyutułu należności głównej i odsetek
w kwocie jak w uchwale.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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