ZARZĄDZENIE NR 443/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie umorzenia należności pieniężnych za pobyt dziecka
w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bolesławcu
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3, § 9 ust. 1 pkt 2 Uchwały nr LI/434/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia 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 udzielenia tych ulg,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Umorzyć należności pieniężne Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 w Bolesławcu
obejmujące: należność główną wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi, które wynoszą 1.296,34 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 34/100).
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 w
Bolesławcu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. KZK/KZK
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Uzasadnienie
Umowa o świadczenie usług zawarta została na okres od dnia 01.09.2011 r. do dnia 31.08.2012 r.
Zadłużenie powstało wskutek złej sytuacji finansowej i rodzinnej rodziny. Z dniem 31 stycznia 2012 roku
umowa została rozwiązana. Wielokrotnie kierowano pisma upominawcze o zapłatę należności za
przedszkole. W związku z brakiem wpłaty należności został skierowany pozew do Sądu Rejonowego
w Bolesławcu. W dniu 11.02.2013 roku uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 21.08.2013 r. Sprawa została skierowana do Komornika
Sadowego. W dniu 03.09.2014 r. Komornik Sądowy postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne
wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Z uwagi na to, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, że
w dalszym postępowaniu egzekucyjnymnie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji
tej należności, zasadnym jest umorzenie całej należności łącznie z odsetkami i kosztami sądowymi, tj.
kwoty 1.296,34 zł. W związku z tym, że kwota zaległości przekracza 1.000 zł podmiotem uprawnionym do
umorzenia zaległychnależności jest Prezydent Miasta. KZK/KZK
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