
Informacja za rok 2020 rok z dokonanych umorzeń należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi 

Nowodworskiemu na podstawie uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XLII/284/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Powiatowi Nowodworskiemu. 

Lp Treść   Nr decyzji 
Nazwa, 
symbol 

dłużnika 

Liczba 
dłużników 

Kwota należności (w 
złotych) w tym: 

Kwota umorzenia, 
odroczenia, rozłożenia 
na raty ( w złotych) w 

tym: 

Termin 
odroczenia, 

rozłożenia na raty 
(ostatnia rata 
miesiąc/rok) 

            
Należność 

główna 
Odsetki Kwota 

główna 
Odsetki   

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Umorzenie   x x 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

                      

                      

2. Odroczenie   x x 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

    
bez rozłożenia na 
raty               x 

    z rozłożeniem na raty     0 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

                      

3. 
Rozłożenie na 
raty   x x 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

                      

  Razem   x x 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

 



Zarząd Powiatu Nowodworskiego na podstawie art.15 zzzf oraz art.15zzzg pkt. 2 z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.374 ze zm.) odstapił: 

1. w Starostwie Powiatowym od dochodzenia należności Firmy Handlowo Usługowej "SM" z tytułu wynajmu powierzchni użytkowej 

znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w kwocie 14.089,87 zł za okres od 16.03.2020r. do 31.07.2020r. 

2. w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku od dochodzenia należności Firmy Smart Service Selwanowicz & 

Jakubczak s.c. z tytułu najmu powierzchni pod dystrybutor w kwocie 893,44 zł za okres od 11.03.2020r. do 31.12.2020r. 

3. w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku od dochodzenia należności Firmy Smart Service Selwanowicz & Jakubczak s.c. z tytułu najmu 

powierzchni pod dystrybutor w kwocie 2 325,82 zł za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020r. 

4. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim od dochodzenia należności Firmy CAFE TIME Edyta Nieliwodzka z 

tytułu najmu powierzchni pod dystrybutor w kwocie 1 422,75 zł za okres od 01.04.2020r. do 30.06.2020r.,UKS Mazowieckie Centrum 

Karate z tytułu opłat za wynajęcie sali gimnastycznej w kwocie 1 599,20 zł za okres od 01.04.2020r. do 30.06.2020r. oraz Pan Ryszard 

Gumiński z tytułu opłat z wynajęcie sali gimnastycznej w kwocie 450 zł za okres 01.04.2020r. do 30.06.2020r. 


