
Uchwała Nr 84/368/2013 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 20 maja 2013 r. 
 

w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Zespołowi Szkół 
Mechanicznych 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 59 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 

oraz uchwały nr XXXVIII/362/2010 Rady powiatu Namysłowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 

r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na 

raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Namysłowskiemu lub powiatowym 

jednostkom organizacyjnym, Zarząd powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:  

§ 1 

1. Rozkłada się na raty Panu P. P. spłatę należności pieniężnej zasądzonej nakazem 

zapłaty z dnia 20 września 2012 r. w sprawie sygn. akt V GNc 3073/12 wynoszącej 

łącznie 5 620,40 złotych , a zawierającej należność główną w kwocie 3 611,52 zł., 

koszty procesu w kwocie 100 złotych  oraz odsetki liczone do dnia podjęcia niniejszej 

uchwały w wysokości 1 908,88 złotych.  

2. Ustala się następujący harmonogram spłaty należnej kwoty :  

a) I rata w wysokości  468,44 zł. w terminie do 10 czerwca 2013 r.,  

b) II rata w wysokości 468,36 zł  w terminie do 10 lipca 2013 r.,  

c) III rata w wysokości 468,36 zł  w terminie do 10 sierpnia 2013 r.,  

d) IV rata w wysokości 468,36 zł  w terminie do 10 września  2013 r.,  

e) V rata w wysokości 468,36 zł  w terminie do 10 października 2013 r.,  

f) VI rata w wysokości 468,36 zł  w terminie do 10 listopada 2013 r.,  

g) VII rata w wysokości 468,36 zł  w terminie do 10 grudnia 2013 r.,  

h) VIII rata w wysokości 468,36 zł  w terminie do 10 stycznia 2014 r.,  

i) IX rata w wysokości 468,36 zł  w terminie do 10 lutego 2014 r.,  



j) X rata w wysokości 468,36 zł  w terminie do 10 marca 2014 r.,  

3. W przypadku niedotrzymania terminu spłaty lub spłaty raty w niepełnej wysokości 

pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za 

zwłokę.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu.  

§ 4 

Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego 

www.bip.namyslow.pl 
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