Uchwała nr 46/210/2012
Zarządu Powiatu Namysłowskiego
z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie odroczenia płatności całości naleŜności pienięŜnej przypadającej Powiatowi
Namysłowskiemu z tytułu czynszu dzierŜawnego za I półrocze

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 25b ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 i § 4 ust. 1 i 3 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 naleŜności pienięŜnych
przypadających Powiatowi Namysłowskiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 67, poz. 866), Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala,
co następuje:

§1
1. Odracza się Panu Andrzejowi Antkowiakowi zam. w Smarchowicach Małych 33, do dnia
01.08.2012 r. kwotę 3.918,44 zł (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset osiemnaście
44/100) stanowiącą naleŜność pienięŜną przypadającą Powiatowi Namysłowskiemu
z tytułu czynszu dzierŜawnego za I półrocze (okres od 27.03.2012 r. do 27.09.2012 r.) na
podstawie umowy z dnia 17.02.2010 r. i faktury VAT nr IZ/41/2012 z dnia 07.03.2012 r.
dotyczącej dzierŜawy gruntów rolnych połoŜonych w Namysłowie o ogólnej powierzchni
18,1005 ha: działki o nr ewid.: 437/317 (pow. 9,6138 ha) oraz działki o nr ewid.: 437/319
(pow. 8,4867 ha). KW-OP1U/00050357/2.
2. W przypadku, gdy dłuŜnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości odroczonej
kwoty, o której mowa wyŜej, pozostała do spłaty naleŜność staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę.
§2
Odroczenie naleŜności następuje na uzasadniony wniosek dłuŜnika z dnia 30.03.2012 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie w dniu podjęcia z mocą obowiązującą od 30.03.2012 r.

§5
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu namysłowskiego pod adresem:
www.bipnamyslow.pl.
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