Zarządzenie Nr 0210.167.2020
Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości
z dnia 21.10.2020 r.
w sprawie umorzenia wierzytelności należnych Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości.
Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 w związku z § 3 Uchwały Nr XIII.86.2017 Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przypadającym miastu Jastrzębie-Zdrój lub jednostkom organizacyjnym miasta Jastrzębie-Zdrój,
(Dz. Urz. 2017 r. poz. 3900).

Zarządzam
§1
Umorzyć wierzytelność osobie fizycznej:
- zaległość główna
– 12.048,57 zł
- zaległość odsetkowa
– 4.719,00 zł
- koszty
–
872,86 zł
- ogółem zaległość
– 17.640,43 zł
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Czynszów i Windykacji MZN.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

DYREKTOR
/-/ Beata Olszok

UZASADNIENIE
Zgodnie z postanowieniem Uchwały z dnia 22 czerwca 2017 r. Nr XIII.86.2017 Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym miastu
Jastrzębie-Zdrój lub jednostkom organizacyjnym miasta Jastrzębie-Zdrój, Kierownik jednostki
może umorzyć wierzytelność między innymi w niżej wymienionych przypadkach.

§3
Umorzenie należności z urzędu stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych
w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 9 ust. 1 pkt 2
1. Do umarzania należności uprawnieni są:
2/ Prezydent Miasta Jastrzębie–Zdrój lub kierownik jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Skarbu, jeżeli kwota należności przekracza kwotę wymienioną w ust. 1 a nie przekracza
kwoty 18000,00 (słownie: osiemnastu tysięcy złotych).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu Kierownik jednostki może dokonać umorzenia
wierzytelności, która nie przekracza kwoty 18.000,00 zł.
Na posiedzeniu w dniu 20.10.2020 r. Komisja Skarbu pozytywnie rozpatrzyła wniosek
o umorzenie wierzytelności. Dłużnik zmarł nie pozostawiając po sobie majątku, z którego można by
dochodzić spłaty należności. W Sądzie nie toczyła się sprawa spadkowa. Zarejestrowano
oświadczenia odrzucające spadek po w/w zmarłym. Potencjalni spadkobiercy nabyli spadek
z dobrodziejstwem inwentarza. Dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić
należności. Dalsze ponoszenie kosztów z tytułu prowadzonej egzekucji może nie przynieść skutku w
postaci odzyskania należności Gminy Jastrzębie-Zdrój – Miejskiego Zarządu Nieruchomości, a jedynie
generować dalsze koszty po stronie Wierzyciela. Tym samym niemożliwe stało się dochodzenie
należności Gminy Jastrzębie-Zdrój - Miejskiego Zarządu Nieruchomości. Miejski Zarząd
Nieruchomości dokonał szczegółowej analizy sytuacji dłużników. Tryb windykacyjny został wykonany
w całości.
Zarządzenie nie wymaga finansowania ze środków publicznych.

Kierownik Działu
Czynszów i Windykacji
/-/ Wioleta Więckowska

