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Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) w związku z § 4 Uchwały Nr

XXVIII/163/2005 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 1 marca 2005r. w sprawie

szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których

nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych

należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów oraz decyzji własnej Nr 9/06 z dnia

24.02.2006r. i decyzji własnej Nr 14/06 z dnia 19.04.2006r.

Na podstawie wniosku Pani Ewy Szczurek - Dyduły zam. ul. Os. Tysiąclecia 633/55 w Krakowie

będącej opiekunem prawnym Mateusza Janoch Uf. 17.10.1990r., a także mając na uwadze fakt, że

ściągnięcie należności może zagrozić ważnym ekonomicznym interesom dłużnika, umarza się

odsetki ustawowe w wysokości 21,10 zł ( słownie: dwadzieścia jeden złotych 10/100) powstałe w

zwi~u z zaległością w częściowej opłacie za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo -

wychowawczej.
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Rozliczenie należnych odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej - Pani Ewa Szczurek - Dyduła

Na podstawie decyzji Nr 9/06 oraz 14/06 należności Starostwa Powiatowego z tytułu odsetek
od nieterminowych wpłat od Pani Ewy Szczurek - Dyduła wynoszą:

kwota m-cznie 1.miesięcy kwota do zapłaty
28.06.05-30.06.05 171,76 zł 17,18 zł
01.07.05-30.09.05 171,76 zł 3 515,28 zł
01.10.05-31.01.06 275,91 zł 4 1 103,64 zł
01.02.06-31.03.06 142,02 zł 2 284,04 zł
01.04.06-10.05.06 142,02 zł 2 284,04 zł

OGÓŁEM 2204,18 zł

Odsetki od należności za okres 10.04.2006 - 10.05.2006
od kwoty 2204,18
Odsetki od należności za okres 10.05.2006 - 30.06.2006
od kwoty 17,18
Należności do zapłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
Stopa procentowa 11,5 %
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