UCHWAŁA NR 62/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu kradzieży drewna
przypadających Skarbowi Państwa od dłużnika
Na
podstawie
art. 56 ust. 1 pkt 3 oraz
art. 58 ust. 1 pkt 2 w związku
z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 869) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa,
przypadające od dłużnika Pana ------------------------ w kwocie 850,12 zł (słownie:
osiemset pięćdziesiąt złotych 12/100) z tytułu kradzieży drewna.
2. Umorzenie nastąpi w formie umowy cywilnoprawnej zawartej z dłużnikiem.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 3. Uchwała wchodzie w życie z dniem podjęcia.
Starosta

Mirosław

Wicestarosta

Julian

Juraszek...…………………………

Hermaszczuk..…………………………...

Członkowie Zarządu:
1. Kinga Buszkiewicz ……………………….....

2. Magdalena Jankowska …………………......….
3. Adrian Urbański ……....…………………....
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Uzasadnienie
Dłużnik na przełomie marca – kwietnia 2009 r. w Ostrówkach gm. Budzyń usiłował
dokonać kradzieży mienia – drewna dębowego o wartości około 1.200 złotych w ten
sposób, że piłą motorową ściął dąb w celu przywłaszczenia, działając tym samym
na szkodę Starostwa Powiatowego w Chodzieży. Zamierzonego celu nie osiągnął
z uwagi na brak możliwości pocięcia ściętego drzewa.
Czynności prowadzone w ramach egzekucji należności pieniężnych:
W dniu 13 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu Wydział II Karny wydał
wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt. II K 311/09 Ds. 638/09
z dn. 13.01.2010 r.), opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 6 grudnia 2010 r.
W dniu 25 stycznia 2011 r. Starosta Chodzieski wystąpił do komornika sądowego
z wnioskiem o wszczęcie egzekucji (pismo z dn. 25.01.2011 r.). Dnia 04 sierpnia
2011 r. (pismo KM 237/11 z dn. 04.08.2011 r.) otrzymano ponaglenie dłużnika zajętej
wierzytelności, wzywające pracodawcę dłużnika do złożenia zestawień wynagrodzeń
i ewentualne jego potrącanie na konto komornika. Dnia 2 sierpnia 2012 roku komornik
przesłał pismo w sprawie zajęcia wynagrodzenia za pracę z tytułu egzekucji roszczeń
niealimentacyjnych, zobowiązując Areszt Śledczy, w którym przebywał dłużnik do
potrącenia należności z tytułu pobieranego przez dłużnika wynagrodzenia. W toku
prowadzonego
postępowania
komornik
sądowy
ustalił,
iż postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko w/w jest całkowicie
bezskuteczne. Dłużnik do dnia 26 czerwca 2013 roku był osadzony w zakładzie
karnym w Gębarzewie. W toku prowadzonych czynności skierowano zapytanie
do Centralnego Rejestru Ubezpieczonych ZUS. Według otrzymanych informacji
dłużnik figurował jako osoba bezrobotna pobierająca zasiłek dla bezrobotnych.
Według danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w/w nie posiadał
pojazdów mechanicznych. Czynności egzekucyjne przeprowadzone pod adresem
wskazanym we wniosku egzekucyjnym okazały się nieskuteczne z uwagi na fakt,
iż nie zastano dłużnika. Urząd Gminy w Budzyniu potwierdził zamieszkanie dłużnika
pod wskazanym adresem (pismo z dn. 29.09.2015 r.). Na miejscu stwierdzono brak
ruchomości przedstawiających wartość handlową. Posesja o charakterze komunalnym
stanowi własność Gminy Budzyń. Postanowieniem komornika sądowego z dnia
28 lutego 2014 r. postępowanie zostało umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności
egzekucji (pismo KM 237/11 z dn. 28.02.2014 r.).
W dniu 24 września 2015 roku Starosta Chodzieski wystąpił z wnioskiem
o udostępnienie danych z ewidencji ludności. (pismo FN.3222.137.2015 z dnia
24.09.2015 r.) Dnia 29 września 2015 roku otrzymano pismo informujące o aktualnym
adresie zameldowania dłużnika (pismo z dn. 29.09.2015 r.).
W dniu 18 listopada 2015 r. Starosta Chodzieski wystąpił do komornika sądowego
z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji (pismo nr FN.3160.27.2.2015
z dn. 18.11.2015 r.). W dniu 25 listopada 2015 r. otrzymano pismo od komornika
w sprawie
zajęcia
wierzytelności
z Urzędu
Skarbowego
w Wągrowcu
oraz zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (pismo KM 1253/15 z dn. 25.11.2015 r.).
Dnia 27 listopada 2015 roku wpłynęłodo Starostwa Powiatowego w Chodzieży
zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat (pismo KM 1253/15
z dn. 27.11.2015 r.). W dniu 25 marca 2016 roku Starosta Chodzieski otrzymał pismo
w sprawie zajęcia wierzytelności z Urzędu Skarbowego w Chodzieży z tytułu zwrotu
należnego podatku od towarów i usług oraz nadpłaty podatku dochodowego.
Postanowieniem komornika sądowego z dnia 29 grudnia 2017 r. postępowanie zostało

Id: 061BDB46-9770-4D16-9B93-25B50828FC88. Uchwalony

Strona 1

umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.
Dokumentacja wymieniona w niniejszym uzasadnieniu znajduje się w aktach
sprawyw Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
Należności dochodów Skarbu Państwa na dzień 28 czerwca 2019 roku wynoszą
850,12 zł z tytułu kradzieży drewna.
Pan --------------------- nie posiada żadnego majątku. W związku z powyższym
zasadne jest umorzenie należności zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), zgodnie
z którym zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym
nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
a przeprowadzone postępowania egzekucyjne okazały się bezskuteczne. Umorzenie
następuje w formie uchwały, czyli jednostronnego oświadczenia woli, spełniając tym
samym
warunek
dokonania
umorzenia
należności
głównej
wraz
z odsetkami i należnościami ubocznymi, zgodnie z art. 58 ust. 3 i art. 58 ust. 4. ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach. Zgodnie z art. 59 ust. 4 ww ustawy uprawnienia
w zakresie umarzania należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej należą do zarządu jednostki samorządu
terytorialnego. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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