
UCHWALA NR 0025~.~2!A~~.2020
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia JP.. ~0~WC.QJ..... 2020 roku

w sprawie: umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy iz dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2
Uchwały Nr LVIII/264/2010 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r., poz. 3781) Zarząd Powiatu

O Kolskiego uchwala, co następuje:

§ l. Umarza się w całości należność główną w wysokości 2 790,00 zł wraz z należnymi
odsetkami n::ll;{'7r.nmn; »a dzień 10.06.20')0 r "Ulwvsokości 607.13 zł od dłużnika

. . I' I: . . \ z tytułu ~aj~u s~li
oyoaxtycznej, UiUzmK w emu U4.UL.LULU r. zostai wyl\..l~slony z Rejestru Przedsiębiorców
i nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta - Robert Kropidłowski

c Zarząd Powiatu Kolskiego:

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szar

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak
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UZASADNIENIE
do Uchwały nr 0025, ..s:~.~.2020

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia. AR ..~l.V'r.~o.v..... 2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole, działając na podstawie Uchwały
Nr LVIII/264/2010 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym, w dniu 03.06.2019 r. zwrócił się z wnioskiem do Zarządu
Powiatu Kolskiego o umorzenie należności z tytułu najmu sali dydaktycznej w kwocie
2 790,00 zł brutto jako należność główna oraz naliczonych odsetek na dzień 31.03.2019 r.
w kwocie 376,08 zł.

W dniu 02.02.2017 r. Zespół Szkół Technicznych podpisał umowę najmu sali
dydaktycznej z firmą, która po zakończeniu umowy i wystawieniu przez szkołę faktury VAT
nie dokonała zapłaty. W związku z tym ZST podejmował próby kontaktu telefonicznego
i e-mail owego oraz trzykrotnie wysłał dłużnikowi wezwanie do zapłaty, lecz żadne nie zostało
odebrane. Wobec powyższego Zespół Szkół Technicznych rozpoczął procedurę
windykacyjną, w dniu 10.07.2017 r. wysłano pozew do Sądu Rejonowego w Opolu
domagając się zapłaty za wynajem sali, który został odrzucony z powodu braku zdolności
sądowej. Po uzyskaniu przez Dyrektora ZST pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu
Kolskiego w dniu 12.01.2018 r. ponownie złożono pozew z wymaganym pełnomocnictwem.
Sąd otworzył sprawę w dniu 05.03.2018 r., po rozpatrzeniu pozwu w dniu 29.05.2018 r. sąd
wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Po upływie
uprawomocnienia nakazu zapłaty w dniu 09.08.2018 r. sąd wydał postanowienie o nadaniu
klauzuli wykonalności nakazu zapłaty. Przeprowadzono egzekucję komorniczą w wyniku,
której w dniu 03.04.2019 r. ZST otrzymał od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Katowicach postanowienie o umorzeniu egzekucji w wyniku, której ustalono,
że pod wskazanym przez dłużnika adresem prowadzenia działalności, firma dłużnika nie jest
znana, a zajęcie rachunków bankowych nie jest możliwe.

Zarząd Powiatu Kolskiego na posiedzeniu w dniu 10.07.2019 r. po analizie wniosku
i opinii radcy prawnego Urzędu negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZST i wniósł
o powtórzenie procedury windykacyjnej.

W związku z powyższym Dyrektor ZST wystąpił do pełnomocnika procesowego
o powtórzenie postępowania egzekucyjnego z prośbą o wyznaczenie innego komornika niż
ten, który prowadził poprzednią windykację. Po przeprowadzonej egzekucji komorniczej
w dniu 18.05.2020 r. ZST otrzymał postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Opolu o umorzeniu egzekucji. Prowadzone postępowanie egzekucyjne nie
doprowadziło do zaspokojenia roszczenia wierzyciela w całości. Egzekucja z rachunków
bankowych i wierzytelności dłużnika okazała się bezskuteczna. Przeciwko dłużnej spółce
egzekucję prowadzi Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego na kwotę sięgającą
200 tys. zł.



W dniu 20.05.2020 r. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole ponownie zwrócił
się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Kolskiego o umorzenie należności z tytułu najmu sali
dydaktycznej w kwocie 2 790,00 zł brutto jako należność główna oraz naliczonych odsetek
na dzień 31.03.2020 r. w kwocie 572,20 zł. Do wniosku dołączono postanowienie Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu o bezskutecznej egzekucji w wyniku, której
umorzono postępowanie. Ponadto z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego
wynika, że dłużnik został wykreślony z Rejestru Przedsiębiorców w dniu 04.02.2020 r.

Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole został pozytywnie
zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Kolskiego.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, bezskuteczność przeprowadzonej
egzekucji oraz fakt, że dalsze dochodzenie należności generowałoby koszty obciążające
Powiat Kolski, które nie zostałyby odzyskane, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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