
Wójt Gmin)' Lipnik
wOJ śWiętokrzyskie

27-540 LIpnik ZARZĄDZENIE nr 47/2011
WÓJTA GMINY LIPNIK

Z dnia 17 czerwca 2011r

w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Na podstawie art. 30 ustl, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Dz.U. z 200lr Nr
142, poz. 1591 z póz. zm. oraz § 4 ust 1,2,4 w związku z § 2 ust 2 oraz § 3 uchwały
NR XLIII/3 77/20 10 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 20 l Orw sprawie określenia zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipnik lub jednostkom jej podległym (
Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego z 2010r Nr 332 poz. 3623).

Zarządza się co następuje:
§1

1.Umarza się należności pieniężne dłużnika Pana Mikiel Wojciech o charakterze cywilnoprawnym
, przypadające Zakładowi Komunalnemu w Lipniku z tytułu:

1) Należności z tytułu opłat za wodę:
a) kwota 316,93 zł - należność główna
b) kwota 37,05 zł - należność uboczna, odsetki

2) Należności z tytułu usługi koparko-ładowarką:
a) kwota 237,90 zł - należność główna
b) kwota 2,29 zł - należność uboczna, odsetki

z uwagi na uzasadniony, ważny interes dłużnika

2.Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Lipniku.

§3

Zarządzenie podlega doręczeniu dłużnikowi - Panu Mikiel Wojciech

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie
Do Zarządzenia nr 47/2011

Pan Mikiel Wojciech zam. Włostów 37, zwrócił się z pismem o umorzenie należności wraz
z odsetkami od niezapłaconych w terminie należności za wodę i usługę koparko-ładowarkę, ze
względu na trudną sytuację rodzinną i materialną rodziny.

Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym ustalono, że p. Mikiel Wojciech zawarł
z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Lipniku umowę na dostawę wody, korzystał również z
usługi koparko-ładowarką i nie płacił należności w terminach określonych w fakturach. Zgodnie z
wezwaniem do zapłaty, wystawionym przez Zakład z dnia 08.12.2010r, wysokość należności
głównej wynosi 554,83 zł plus należne odsetki.

Ustalono w oparciu o protokół spisany w dniu 18.05.2011r, informacje OPS, informację
ustną oraz wiadomości posiadane przez pracowników ZGK w Lipniku, że rodzina p. Wojciecha
Mikiel, była i jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pan Wojciech Mikiel
mieszka w niewielkim drewnianym domu, który wynajmuje. Przed zamieszkaniem w tym domu,
musiał dokonać niezbędnych remontów typu: wymiana okien ,drzwi, dokonać ocieplenia budynku.
Wyposażenie mieszkania skromne, standardowe.

Rodzina p. Wojciecha Mikiel składa się z 4-ch osób. Pan Wojciech Mikiel ma 59 lat. Przez
wiele lat pracował w piekarni, gdy w 2009r upadła, p. Mikiel stracił stałą pracę. Obecnie pozostaje
bezrobotny bez prawa do zasiłku. W sezonie letnim sporadycznie pozyskuje prace dorywcze.
Rodzina nie posiada gospodarstwa rolnego. Jedynym żródłem utrzymania jest wynagrodzenie za
pracę syna Artura. Synowa Wioletta nie pracuje ,wychowuje sześciomiesięczna córkę Angelikę
Jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowi e jako osoba bezrobotna bez prawa
do zasiłku

Wydatki codziennego utrzymania przekraczają możliwości finansowe rodziny. Według p.
Mikiel, nie ma z czego zapłacić rachunków. Brak stałej pracy, niedostatek, ubóstwo są przyczyną
zadłużenia wobec ZGK w Lipniku.

Uchwała NR XLIII/377/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 201Orokreśla
przesłanki, które dają możliwość umorzenia należności pieniężnej w przypadkach uzasadnionych
ważnym interesem dłużnika. O udzieleniu ulgi ,dotyczących należności, przypadających
jednostkom podległym Gminie Lipnik w tym Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lipniku, o
wartości należności określonej we wniosku dłużnika, przekraczającej równowartość 30% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującej w dacie podpisania zarządzenia, rozstrzyga
Wójt Gminy.

Na podstawie ustaleń poczynionych w przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym
należy przyjąć, iż sytuacja materialna zobowiązanego i jego rodziny jest trudna, a ściągnięcie
należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji. Mając na
uwadze powyższe w stosunku do zobowiązanego p. Wojciecha Mikiel, zachodzą przesłanki z w/w
uchwały, dające podstawę do umorzenia należności głównej za wodę i usługę kop-ładowarką wraz
z należnymi odsetkami.


