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z dnia 16 września 2021 r.
Zatwierdzony przez ......

UCHWAŁA NR....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. póz. 1372) oraz § 3 ust. l pkt. 3 iust. 4, § 5 ust. l pkt. l, § 8 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej
w Kluczborku nr LIII/718/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
(Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego Nr 119, póz. 1300 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co
następuje:

§ l. Umarza się należności czynszowe Pani '.-
pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych
lokalu mieszkalnego przy ul.

»»^ w kwocie 45.727,48zł (słownie: czterdzieści
48/100), z tytułu zadłużenia czynszowego za najem

/-w Kluczborku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

W związku ze śmiercią najemcy w dniu 27.12.2020 r. nastąpił brak możliwości egzekucji
należności pieniężnych objętych uchwałą. Z najemcą nie zamieszkiwały inne osoby pełnoletnie, a
zmarły nie pozostawił żadnego majątku, z którego mogłaby być prowadzona egzekucja. Z najemcą
nie zamieszkiwały inne osoby pełnoletnie, a egzekucja wobec spadkobierców f— ~^— i

będzie oczywiście bezskuteczna, albowiem ^_^ 7mflrłp,i<~-'- _ '-p ifisf- osobą
^jod wieluubezwłasnowolnioną przebywającą w specjalistycznym ośrodku, natomiast

lat przebywa w zakładzie karnym.
Wnioskowana kwota do umorzenia za najem lokalu położonego w Kluczborku przy ul. <-^".

^ to łącznie 45.727,48zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia
siedem złotych i 48/100), wyliczona na dzień 31.08.2021 r., w tym kwota podstawowa 17.009,79zł,
odsetki w kwocie 28.717,69zł.
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