Uchwała Nr CXXIX/73/08
Uchwała w sprawie umorzenia odsetek ustawowych od zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa, przez IMP Wagner Sp. z o o Fabryka Palników i Urządzeń Grzewczych w
Kołbieli – nr. ewidencyjny działek 2118/7 i 2316,34.
Uchwała Nr CXXIX/73/08
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie umorzenia odsetek ustawowych od zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa, przez IMP Wagner Sp. z o o Fabryka Palników i Urządzeń
Grzewczych w Kołbieli – nr. ewidencyjny działek 2118/7 i 2316,34.

Na podstawie art. 42 ust 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach
publicznych /Dz. U Nr 249 poz 2104 z późn. zmianami/ oraz na podstawie § 4 ust 1 i 2 i § 5 ust 3 i 4
uchwały Nr 293/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§1
Na wniosek Skarbnika Powiatu umarza się firmie IMP Wagner Sp. z o o Fabryka Palników i Urządzeń
Grzewczych z siedzibą w Kołbieli przy ulicy 1-go Maja 108 odsetki w kwocie 5271,- zł. z tytułu powstałych
od dnia 21.09.2006r. tj. daty zgłoszenia do dnia spłaty wierzytelności do masy upadłościowej odsetek od
zaległych opłat z tytułu wieczystego użytkowania.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Otwockiemu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
W związku z ogłoszeniem przez sąd upadłości IMP Wagner Starostwo zgłosiło wierzytelności zgodnie z
wnioskiem z dnia 21.09.2006r. na ogólną kwotę 42941,19. W okresie od 21.09.2006r. do 30.03.2008r.
zadłużenie wzrastało o przypisywane co kwartał odsetki ustawowe od nie zapłaconych należności tj. o
kwotę 5271,- złotych. W dniu 06.05.2008r. na rachunek Starostwa dochodów Skarbu Państwa wpłynęła
kwota z realizacji ostatecznego planu podziału IMP Wagner 42941,- złotych. W związku z powyższym
kwotę 5271 należy umorzyć ponieważ po likwidacji firmy IMP Wagner nie ma prawnych możliwości
wyegzekwowania przypisanych a niezapłaconych odsetek ponieważ dłużnik uległ likwidacji a masa
upadłościowa została ostatecznie podzielona przez sąd.

