
Uchwała Nr 51/227/2012  

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 30 maja 2012 r. 

 

w sprawie odroczenia Panu W. T. płatności naleŜności przypadającej Powiatowi 
Namysłowskiemu z tytułu partycypacji w kosztach projektu: Termomodernizacja budynku 

Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie pn.: „Ochrona powietrza poprzez 
termomodernizację placówek oświatowych w Powiecie Namysłowskim” 

 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie 
powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku z  § 3 ust.1 i § 4 
ust.1 Uchwały Nr XXXIV/362/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 
roku  w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na 
raty naleŜności pienięŜnych przypadających  Powiatowi Namysłowskiemu lub  powiatowym 
jednostkom organizacyjnym, Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   
 

§ 1 
1. Odracza się Panu Wojciechowi Tomczyk zam. w Namysłowie przy ul. Reymonta 10G/4 

termin płatności trzech ostatnich rat (szósta, siódma, ósma) w wysokości 690,00 zł wraz z 
naleŜnymi odsetkami za zwłokę  w wysokości  87,17 zł, naliczonymi na dzień 
29.05.2012r. PowyŜsza wierzytelność w łącznej wysokości 777,17 zł stanowi naleŜność 
pienięŜną przypadająca Powiatowi Namysłowskiemu z tytułu partycypacji w kosztach 
realizowanego zadania inwestycyjnego na podstawie umowy nr IZ.I.273.79.2011 z dnia 
29.03.2011 r.   

2. KaŜda rata płatna będzie do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca poczynając od miesiąca 
czerwca 2012 r. tj.: pierwsza rata w wysokości 259,06 zł płatna do dnia 30.06.2012r., 
druga rata w wysokości 259,06 zł płatna do dnia 31.07.2012 r., trzecia rata w wysokości 
259,05 zł płatna do dnia 31.08.2012r. 

3. W przypadku nieterminowej wpłaty lub wpłaty raty w niepełnej wysokości ustalonej w 
uchwale, wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

§ 3 
Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego 
www.bipnamyslow.pl. 
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