
                                                                                PROJEKT 
 
UCHWAŁA NR .../.../2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia …............ 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek naliczonych od 
nieterminowego uiszczania należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości, 

przysługujących Miastu Podkowa Leśna od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
Ognisko „PODKOWA”  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)  i  na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie 

§ 6 Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 21/V/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Podkowa Leśna lub jego jednostkom podległym, 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, uchwala się, co 

następuje:  

 § 1. Wyraża się zgodę na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek w wysokości  

20.989,60 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, 

60/100), naliczonych od nieterminowego uiszczania należności za bezumowne korzystanie z 

nieruchomości, przysługujących Miastu Podkowa Leśna od Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej Ognisko „PODKOWA” (nr KRS: 0000100011). 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                

 

 

 

 

 

 

Monika Płaszewska-Opalińska 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu 

odsetek naliczonych od nieterminowego uiszczania należności za bezumowne korzystanie z 

nieruchomości, przysługujących Miastu Podkowa Leśna od Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej Ognisko „PODKOWA” 

 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej OGNISKO PODKOWA  złożyło do Burmistrza Miasta 

Podkowa Leśna  dnia 30 listopada 2016 r. wniosek  o rozłożenie na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilno-prawny w wysokości 66.558,25 oraz o umorzenie odsetek w wysokości 

20.989,60 zł z tytułu zaległości za bezumowne korzystanie z gruntu przy ul. Głogów 11 w Podkowie 

Leśnej. 

Na mocy Porozumienia zawartego dnia 12 grudnia 2016 r.  Burmistrz Miasta Podkowa Leśna wyraził 

zgodę na rozłożenie  na raty zaległości z tyt. bezumownego korzystania z gruntu. Natomiast umorzenie  

należności pieniężnej  powyżej 10.000 zł może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez  Radę Miasta. 

W związku z tym Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej OGNISKO PODKOWA  złożyło  dnia  

30 stycznia 2017 r. wniosek o umorzenie odsetek od należności z tyt. bezumownego korzystania z 

gruntu. 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej OGNISKO PODKOWA  wywiązało się z zapisów Porozumienia 

z dnia 12 grudnia 2016 r i spłaciło całość zadłużenia wynikającego z należności głównej. 

We wniosku o umorzenie odsetek  wnioskodawca wskazuje na  trudną sytuację finansową. 

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazuje, że wszystkie 

ewentualne dochody przeznaczało na pokrycie kosztów  bieżących utrzymania i obsługi ośrodka 

jeździeckiego.  

Wobec faktu, że Towarzystwo Ognisko Podkowa od lutego 2017 roku nie zajmuje przedmiotowej  

nieruchomości oraz ze względu na fakt spłaty całej należności głównej wobec trudnej sytuacji 

materialnej, podjęcie  niniejszej uchwały jest zasadne.  

Ustawa o finansach publicznych  (art. 59 ust 1-3) oraz Uchwała Rady Miasta nr  21/V/2011 z dnia 

22.02.2011 r. dopuszcza możliwość umorzenia należności, w tym także odsetek w przypadku 

wystąpienia ważnego interesu podatnika.  

 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
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 Artur Tusiński 

 

 


