UCHWAŁA NR 86/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 24 sierpnia 2021 roku
w sprawie umorzenia odsetek z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z wyroku Sądu
Okręgowego w Gdańsku, Sygn. akt I C514/10 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w
Gdańsku, Sygn. akt I ACa397/11
Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 i § 6 w zw. z § 2 pkt 2 załącznika do
uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXI/214/2013 z dnia 30 września
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi
Nowodworskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym,
uchwala się co następuje:
§ 1.
1.
Umarza się Panu ………… w części, tj. 90 % należność pieniężną z tytułu
ustawowych odsetek za opóźnienie naliczonych od zobowiązań wynikających
z prawomocnych wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sygn. akt I C514/10 oraz wyroku
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygn. akt I ACa397/11.
2.
Wysokość umorzonej kwoty wynosi 49 577,23 zł (słownie: czterdzieści dziewięć
tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł 23/100 gr)
§ 2.
1.
Wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części należności do dnia 15
września 2021 roku w kwocie 5 508,58 zł.
2.
Niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności, o którym mowa
w ust. 1 skutkować będzie odstąpieniem od umorzenia i spowoduje postawienie w stan
natychmiastowej wymagalności całej należności wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za
opóźnienie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE
Należność będąca przedmiotem wniosku stanowi roszczenie odsetkowe – ustawowe odsetki
za opóźnienie w zapłacie kwot zasądzonych prawomocnymi wyrokami Sądu Okręgowego
w Gdańsku, (sygn. akt I C514/10) oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (sygn. akt I ACa
397/11) od ………. na rzecz Powiatu Nowodworskiego.
Kwota główna należności wynikających z ww. wyroków została uiszczona w ratach zgodnie
z postanowieniami ugody z dnia 3 stycznia 2019 roku zawartej pomiędzy Powiatem
Nowodworskim a ……….. Przed zawarciem ugody zobowiązany również dokonywał spłaty,
które zostały zaliczone na poczet ustawowych odsetek za opóźnienie.
Pan ………. wnioskiem w dniu 26 maja 2015 roku zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą
o umorzenie należności pieniężnych z tytułu odsetek od wskazanych wyroków Sądu
Okręgowego i Apelacyjnego po spełnieniu warunków zawartych w ugodzie z dnia 1 marca
2019 r. w § 2 pkt. 1. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że spłata kwoty głównej „zrujnowała
budżet jego rodziny”, zaś spłata odsetek w obecnej sytuacji majątkowej i zarobkowej
stanowiłaby „katastrofę finansową dla całej mojej rodziny”
Ustawa o finansach publicznych art. 59 (ust. 1-3) oraz uchwała Nr XXXI/214/2013 z dnia
30 września 2013 r. dopuszcza możliwość umorzenia należności, w tym także odsetek,
w przypadku wystąpienia ważnego interesu zobowiązanego na zasadach określonych
w uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXI/214/2013 z dnia
30 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w
stosunku do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Powiatowi Nowodworskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom
organizacyjnym.
Wysokość całości odsetek za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z ww. tytułów
nie przekracza kwoty 50.000 złotych w związku z czym w sprawie umorzenie właściwy jest
Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim bez konieczności uzyskiwania opinii Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
Zarząd Powiatu Nowodworskiego – po zapoznaniu się wnioskiem, wezwaniu do założenia
dalszych wyjaśnień i przedstawiania dokumentów i zbadaniu sytuacji majątkowej
wnioskodawcy – uznał, że zasadne jest umorzenie należności w części, tj. w 90%.
Jak ustalono ………. jest żonaty, a na jego utrzymaniu pozostaje dwójka małoletnich dzieci w
wieku 7 i 8 lat. Zamieszkuje wraz z rodziną w domu swoich rodziców. Zobowiązany pracuje
na gospodarstwie rolnym rodziców i jest ubezpieczony w KRUS wraz z dziećmi jako ich
domownik. Gospodarstwo rolne przynosi rodzicom średni przychód w wysokości 72.000 zł
rocznie. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 45.000 złotych. Pozostała część przeznacza
jest na utrzymanie rodziców i członków rodziny zobowiązanego, w tym spłatę kredytów
obciążających rodziców zobowiązanego.
Zobowiązany wraz z żoną od 25 września 2013 roku pozostaje w ustroju rozdzielności
majątkowej. Dochód żony z tytułu umowy o pracę wynosi średnio 3.977,52 zł brutto.
W ocenie Zarządu Powiatu sytuacja majątkowa i zarobkowa zobowiązanego potwierdza
wystąpienie po jego stronie ważnego interesu uzasadniającego udzielenie ulgi w wskazanej
w uchwale kwocie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
Starosta
(-)
Jacek Gross

