
UCHWAŁA NR IV/36/07
RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie wyraŜenia zgody na umorzenie naleŜności w kwocie 32.170,90 zł.

   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 iNr 181, poz.1337) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 i 4 i § 3 ust 1
pkt 3 uchwały Nr XXXII/258/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i
trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych Gminy Miasta ChełmŜy oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego
uprawnionych, uchwala się, co następuje:

   § 1. WyraŜa się zgodę na umorzenie naleŜności Państwu Romualdzie i Karolowi Jędrzejewskim w kwocie 32.170,90
zł z tytułu odsetek za uŜytkowanie wieczyste dotyczące nieruchomości w ChełmŜy przy ul. Kościuszki 43.

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy.   

    § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                               Janusz Kalinowski

 



UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/36/07 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na
umorzenie naleŜności w kwocie 32.170,90 zł.

   Zgodnie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady
gminy naleŜy stanowienie w innych sprawach zastrzeŜonych ustawami do kompetencji rady gminy.
   Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXII/258/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 12 września 2006 r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczaniai rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych Gminy Miasta
ChełmŜy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów do tego uprawnionych, naleŜność moŜe być umorzona w całości lub w części jeŜeli ściągnięcie
naleŜności zagraŜa egzystencji dłuŜnika i zachodzi uzasadnione przypuszczenie,Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie
uzyska się kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji naleŜności oraz zgodnie z § 3 ust 1 pkt 3 w/w uchwały do
umarzania naleŜności uprawniony jest Burmistrz Miasta ChełmŜy po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej ChełmŜy jeŜeli
kwota przekracza 15.001 zł.
   Proponowana kwota umorzenia wynosi 32.170,90 zł, w związku z powyŜszym niezbędne jest pozytywne
zaopiniowanie wniosku i podjęcie stosownej uchwały.


