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Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia L.r. 

w sprawie umorzenia należności Powiatu Mławskiego 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) w związku § 2 pkt. 3 uchwały Nr XLV/299/2010 Rady 

Powiatu Mławskiego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania 

i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Powiatowi Mławskiemu i jego jednostkom podległym, Zarząd Powiatu 

Mławskiego uchwala co następuje: 

§1 
1. Umarza się należność Powiatu Mławskiego w kwocie 2073 zł stanowiących koszty opłaty za 

holowanie, przechowywanie, oszacowanie oraz demontaż pojazdu marki Fiat 126p o nr 

rejestracyjnym 

2. Powodem umorzenia jest fakt, istnienia trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy ! 

„. szczegółowo opisanej w jego wniosku oraz przedstawionych przez niego 

dokumentów poświadczających tę sytuację. 

3. Uzasadnienie do uchwały stanowi jej integralną część . 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Komunikacji. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

EADj^A, 

fflifaemar ZahlS'-

Zarząd Powiatu Mławskiego 

1. Włodzimierz A. Wojnarowski. 

2. Barbara Gutowska ̂ ^ ^ 

3. Marcin Burchacki 

4. Michał Stefan Danielbwi 

5. Marek Wiesław Linkows] 



UZASADNIENIE 

W dniu 08.11.2017r. do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynęło zawiadomienie z 

Urzędu Skarbowego w Mławie. Do zawiadomienia dołączone zostało podanie o umorzenie 

należności w wysokości 2364,01 zł z tytułu niezapłaconych kosztów holowania, 

przechowywania, wyceny i demontażu pojazdu marki Fiat 126p o nr rejestracyjnym -

21.11.2017r. skierowano zawiadomienie o wszczęciu postępowania do właściciela pojazdu 

majątku, dochodach i innych źródłach utrzymania. Dnia 06.12.2017r. do organu wpłynęło 

oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i innych źródłach utrzymania, które 

nie zawierało załączników w postaci zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o osiągniętych 

dochodach, zaświadczenia o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze osób 

bezrobotnych, innych dokumentów na okoliczność stanu majątkowego wnioskodawcy np.: 

wydatki na leczenie, spłatę zadłużenia, czy utrzymania mieszkania. W dniu 15.12.2017 pan 

10.01.2018r. zostało wysłane zawiadomienie o zakończeniu postępowania, które doręczono 

22.01.2018r.Termin składania zaświadczeń lub oświadczeń upłynął 30.01.2018r.W dniu 

31.01.2018r. t.j dzień po terminie składania oświadczeń lub zaświadczeń wpłynęło 

oświadczenie o niezarejestrowaniu w rzędzie pracy oraz zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27,30b,30c i 30e Ustawy z 

dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

Wobec w/w okoliczności Zarząd Powiatu Mławskiego uznał, iż zachodzą podstawy do 

umorzenia należności powiatu mławskiego w kwocie 2073 zł, dlatego podjęcie niniejszej 

uchwały w przedstawionym kształcie jest w pełni uzasadnione. 

, w którym pan . opisał swoja trudną sytuację finansową. W dniu 

pana do, którego dołączono oświadczenie o stanie rodzinnym, 

_ zostatał wezwany do uzupełnienia wniosku o w/w dokumenty. 

Zarząd Powiatu Mławs 

1. Włodzimierz A. W 

3. Marcin Burchacki 

4. Michał Stefan Dar 

5. Marek Wiesław Li 

2. Barbara Gutowska 



Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby 

fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. 

Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska - Inspektor Biura Rady Powiatu Mławskiego. 

Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 

Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. 


