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FK. 2015-55/05                                            Przewodniczący 
                                                                  Rady Miejskiej Chełmży                                                        
                                                                    
 
 
                        Zgodnie z uchwałą  Nr X/92/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 
30 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania 
wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Miasta Chełmża z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa, która jest realizowana przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, Ośrodek Sportu i Turystyki oraz Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży  przedstawiam sprawozdanie z realizacji 
w/w uchwały za I półrocze 2005 roku. 
 
I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 
 

1. Umorzenie – zakład dokonał umorzenia odsetek na kwotę 1.430,86 zł. 
Umorzenie dotyczyło 22 dłużników. 
 

2. Odroczenie bez rozłożenia na raty – nie dokonano. 
 
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty – nie dokonano.  

 
4. Rozłożenie na raty – zakład dokonał rozłożenia: 

- na 13 rat 2 dłużnikom należności głównej na 
kwotę 2.497,16 zł. 

 
Burmistrz Miasta Chełmży dokonał umorzenia jednemu dłużnikowi odsetek 
na kwotę 7.205,24 zł 
 
Ogółem kwota umorzenia i rozłożenia na raty wyniosła 11.133,26 zł, 
co stanowi 1% przychodów zakładu ze sprzedaży usług w I półroczu 2005 
roku.   
Wynik finansowy zakładu za I półrocze 2005 roku zamknął się stratą 
w wysokości 11.316,28 zł. 
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II. Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży – negatywne. 
 
Burmistrz Miasta Chełmży dokonał umorzenia odsetek jednemu dłużnikowi na 
kwotę 75,50 zł i należności głównej jednemu dłużnikowi na kwotę 350 zł. 
 
Ogółem kwota umorzenia wyniosła 425,50 zł, co stanowi 0,1% przychodów 
zakładu ze sprzedaży usług w I półroczu 2005 roku.   
Wynik finansowy zakładu za I półrocze 2005 roku zamknął się zyskiem 
w wysokości 12.047,44 zł. 
 
III.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Chełmży. 

 
1. Umorzenie – Burmistrz Miasta Chełmży dokonał umorzenia 2 dłużnikom 

na kwotę 5.377,89 zł, z czego należność główna wyniosła 2.164,47 zł, a 
odsetki 3.213,42 zł. 

 
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty – negatywne. 

 
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty – Burmistrz Miasta Chełmży dokonał 

odroczenia z rozłożeniem na raty 2 dłużnikom na kwotę 4.760,85 zł, z 
czego należność główna wyniosła 3.720,32 zł, a odsetki 1.040,53 zł. 

 
4. Rozłożenie na raty – Burmistrz Miasta Chełmży dokonał rozłożenia na 

1596 raty 25 dłużnikom na kwotę 95.909,26 zł, z czego należność główna 
wyniosła 81.517,47zł, a odsetki 14.391,79 zł. 

 
Ogółem kwota umorzenia i rozłożenia na raty wyniosła 106.048 zł, co stanowi 
9,5%  wpływów z czynszów i świadczeń  w I półroczu 2005 rok.   
 
W związku z powyższym proszę o przyjęcie sprawozdania z realizacji 
uchwały Rady Miejskiej w Chełmży Nr X/92/03 Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Miasta Chełmża 
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 
 
 

 
 
 
 
 


