UCHWAŁA Nr ................
Rady Miejskiej w Kamieniu pomorskim
z dnia .........................
w sprawie wyraŜenia zgody na umorzenie naleŜności pienięŜnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6
uchwały Nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych Gminy Kamień Pomorski 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 w całości pani Marzenie Kłos naleŜności czynszowych i odsetek od naleŜności pienięŜnych z tytułu opłat czynszowych za najmowany
lokal mieszkalny nr 18, wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy, połoŜony
w Kamieniu Pomorskim przy ul. Marii Konopnickiej 21.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Henryk Masłowski

Uzasadnienie
W związku z rozpadem związku konkubinatu pani Kłos pozostała z dwójką małych
dzieci bez środków do Ŝycia. PrzeŜyła załamanie nerwowe i depresję. W wyniku czego
naduŜywała

alkoholu.

Z

tytułu

nieterminowej

płatności

naleŜności,

związanych

z najmem zajmowanego lokalu mieszkalnego, powstało zadłuŜenie w wysokości
11 198,80 zł. Od nie uiszczonych w terminie naleŜności zostały naliczone odsetki, które
do dnia 31.12.2009 r. wyniosły 2.787,30 zł. Łączna kwota naleŜności wynosi 13 986,10 zł.
W przeprowadzonym postępowaniu ustalono, Ŝe miesięczny dochód rodziny wynosi
1.266,81 zł. W związku z powyŜszym naleŜy stwierdzić, Ŝe spłata zadłuŜenia wraz
z odsetkami będzie znacznym uszczerbkiem dla rodziny i przekracza moŜliwości dochodowe tej rodziny.
Pani Kłos odbyła kurację odwykową i juŜ od 3 lat nie uŜywa alkoholu. Od roku związała się z nowym partnerem, który przekazuje środki finansowe na utrzymanie całej rodziny. W listopadzie 2009 r. ukończyła kurs dla kadry zarządzającej spółdzielnią socjalną, co
daje jej nadzieję zatrudnienia w tejŜe spółdzielni i stałe zarobki.
Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania
i rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych Gminy Kamień Pomorski oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 90, poz. 1544) naleŜności pienięŜne mogą być umarzane w całości lub
w części jeŜeli przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.
Biorąc pod uwagę fakt, iŜ dłuŜnik bieŜące opłaty uiszcza regularnie naleŜy uznać, Ŝe
uzasadnione jest wyraŜenie zgody na umorzenie zaległych naleŜności czynszowych
w całości.

