
Uchwala Nr 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 

w sprawę rekomendacji umorzenia należności Powiatu Mławskiego 

Na podstawie art. 32 ust 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2018 r„ poz. 995 ze zm.) uchwala co następuje: 

§1 
1. Rekomenduje się Staroście Mławskiemu umorzenie należności Powiatu Mławskiego 

w kwocie 2250,16 zł stanowiących koszty opłaty za holowanie, przechowywanie, 

oszacowanie oraz demontaż pojazdu marki Volkswagen Polo o nr rejestracyjnym LTM 

2. Powodem pozytywnej rekomendacji umorzenia jest fakt, istnienia trudnej sytuacji 
materialnej wnioskodawcy szczegółowo opisanej w jego wniosku oraz 
przedstawionych przez niego dokumentach 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. 

Zarząd Powiatu Mławskiego 

1. Włodzimierz A. Wojnarowski 

2. Barbara Gutowska 

3. Marcin Burchacki J w 

4. Michał Stefan Danielewicz: 

5. Marek Wiesław Linkbwski 



UZASADNIENIE 

W dniu 06.07.2018r. do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynął wniosek Pana 

dotyczący umorzenia należności za holowanie, przechowywanie pojazdu 

na parkingu strzeżonym, demontaż i oszacowanie pojazdu marki Volkswagen Polo o nr rej. 

LTM Postanowieniem Starosty Mławskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r„ przedmiotowe 

postępowanie zostało zawieszone z uwagi na fakt, iż postępowanie dot. obciążenia Pana 
1 lależnościami za holowanie, przechowywanie pojazdu na parkingu 

strzeżonym, demontaż i oszacowania pojazdu marki Volkswagen Polo o nr rej. LTM 

nie zostało zakończone wówczas ostateczną decyzją organu. 

W dniu 14 sierpnia 2018 r. Starosta Mławski decyzją Nr 5/2018 nałożył na 

, obowiązek zapłaty kwoty w wysokości 2250,16 zł tytułem w/w należności. 
Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 12 września 2018 r. 

Z uwagi na powyższe organ postanowieniem z dnia 27 września 2018 r. podjął z 
urzędu postępowanie w zakresie wniosku o umorzenie przedmiotowych należności. 

W toku postępowania ustalono, iż Pan . je s t osobą bezrobotną bez 

prawa do zasiłku ( dowód: zaświadczenie PUP w Kozienicach z dnia 23 lipca 2018 r. ). 

Dodatkowo z zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od 

osób fizycznych wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach wskazano, 

iz za rok 2017 r. Pan __ aie składał zeznania podatkowego w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych, jak również nie zostały zaewidencjonowane żadne 

informacje o jego dochodach za 2017 r. ( zaświadczenie z dnia 20 lipca 2018 r.). Z wyjaśnień 
P a " a w>"nika' i ż ^rzymuje się on z prac dorywczych na budowach, które 
są nieregularne. 

Udzielenie ulg w spłacie należności publicznoprawnych pobieranych na podstawie 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym następuje w drodze 

indywidualnej decyzji wydawanej na wniosek zobowiązanego podmiotu przez starostę 

powiatu. Nie mniej jednak zarząd powiatu jako organ wykonawczy, którego jednym z zadań 

w myśl ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, jest gospodarowanie 

mieniem powiatu w zakresie którego znajdują się m.in. inne prawa majątkowe powiatu, może 

zarekomendować staroście powiatu adekwatne do sytuacji zachowanie dot. umorzenia 
należności. 

Wobec w/w okoliczności Zarząd Powiatu Mławskiego uznał, iż zachodzą podstawy do 
pozytywnej rekomendacji umorzenia należności powiatu mławskiego przez Starostę 
Mławskiego w kwocie 2250,16 zł, dlatego podjęcie niniejszej uchwały w przedstawionym 
kształcie jest w pełni uzasadnione. 



Dokonano anomizacji danych osobowych zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Zarządzenia Nr 41/2016 
Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016 r. 
Podstawa prawna wyłączenia - art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2016 r. o dostępie do informacji 
publicznej - jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska 


