ZARZĄDZENIE NR 351/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 2 października 2014 r.
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi za najem
lokalu nr 5 przy ul. Karola Miarki nr 16 w Bolesławcu.
Na podstawie: § 4 ust. 1, § 9 ust 1 pkt 2 Uchwały Nr LI/434/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca
2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania
na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz jej jednostek organizacyjnych mających
charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg oraz wniosku dłużnika
z dnia 08.04.2014 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Wyrażam zgodę na rozłożenie na 36 rat należności pieniężne Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Bolesławcu, obejmujących należność główną wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, które na
dzień złożenia wniosku wynoszą 18.057,75 zł.
2. Ustalam następujący tryb spłaty należności w kwocie 18.057,75 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt
siedem złotych 75/100): 1) 35 rat po 500 zł, 2) 1 rata w wysokości 557,75 zł.
3. Należności będą płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca października 2014 r.
Ostatnim dniem spłaty jest 30.09.2017 r.
4. Wpłaty będą dokonywane na konto MZGM w Bolesławcu – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A. o/Bolesławiec: 28 1020 2137 2017 0000 0000 1679.
§ 2. W razie nieuiszczenia w terminie lub w pełnej wysokości którejkolwiek z ustalonych rat, niespłacone
należności stają się natychmiast wymagalne w całości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również
z odsetkami, o których mowa w § 4 ust. 3 powołanej wyżej uchwały i będą dochodzone na drodze sądowej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Bolesławcu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.DCW/JF
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Uzasadnienie
W dniu 08.04.2014 r. dłużnik lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Karola Miarki 16 w Bolesławcu zwrócił się
z wnioskiem o rozłożenie na raty zadłużenia związanego z najmem w/w lokalu. W złożonym wniosku dłużnik
oświadczył, iż nie mieszka w przedmiotowym lokalu, a o zadłużeniu dowiedział się podczas wizyty w MZGM
w Bolesławcu. Jak wynika z przedstawionych dokumentów zobowiązany prowadzi dwuosobowe gospodarstwo
domowe. Jest osobą aktywną zawodowo. Nie korzysta ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. Osiągany dochód
zabezpiecza potrzeby rodziny, jednak nie wystarczy na spłatę całego zadłużenia w jednorazowej kwocie. Na
podstawie przedstawionych dokumentów dokonano analizy sytuacji finansowej dłużnika. Stwierdzono, iż posiada on
zdolność spłaty należności we wnioskowanych ratach. Z uwagi na ważny interes dłużnika jakim jest ograniczenie
kosztów egzekucji, uwzględniając dokonywane przez zobowiązanego wpłaty oraz ważny interes publiczny gminy,
jakim jest ograniczenie kosztów dochodzenia zapłaty, zasadnym jest wyrażenie zgody na rozłożenie na raty
należności głównej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w łącznej wysokości 18.057,75 zł, spłata w 36 ratach:
35 rat po 500 zł, ostatnia rata 557,75 zł. DCW/JF
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