Uchwała nr 84/369/2013
Zarządu Powiatu Namysłowskiego
z dnia 20 maja 2013 r.
w sprawie odroczenia płatności całości należności pieniężnej przypadającej Powiatowi
Namysłowskiemu z tytułu zapłaty za pozyskane drewno

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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 należności pieniężnych 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 A. M. zam. w N. przy ul. P. 4/4, prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą: „A.” Handel i Usługi, ul. P. 4/4, 46-100 Namysłów, do dnia
29.05.2013 r. płatność w kwocie 39.420,18 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć
tysięcy czterysta dwadzieścia 18/100) stanowiącą należność pieniężną przypadającą
Powiatowi Namysłowskiemu z tytułu zapłaty za pozyskane drewno (użytkowe i opałowe)
z wycinki 157 szt. drzew z gatunku topola przy drogach powiatowych powiatu
namysłowskiego na podstawie umowy nr IZM.I.273.54.2013 z dnia 14.03.2013 r. i
faktury VAT nr IZM/88/2013 z dnia 30.04.2013 r.
2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości odroczonej
kwoty, o której mowa wyżej, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę.
§2
Odroczenie należności następuje na uzasadniony wniosek dłużnika z dnia 7.05.2013 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu.
§4
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia z mocą obowiązującą od 7.05.2013 r.
§5
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu namysłowskiego pod adresem:
www.bipnamyslow.pl.
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