
UCHWAŁA NR 286 /2016 
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 05  maja 2016 roku. 

 

w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie 

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy 

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

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 3 i 
ust. 2 oraz § 6 ust. 3  Załącznika do Uchwały nr XLIV/292/2010 Rady Powiatu 
Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom 
organizacyjnym; warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych (Dz. 
Urz. Woj. Wielk. z 2010, Nr 204, poz. 3746), 
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 
 
§1. Umarza się w całości Pani Ewie Kucińskiej należności w wysokości łącznej 5.168,62 zł 
(słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 62/100), na które składają się: 
- należność zasądzona Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego  
w Wągrowcu z dnia 04.01.2015 roku, sygn. akt I Nc 2609/14 zaopatrzonym w klauzulę 
wykonalności z dnia 20.04.2015 roku w wysokości 2.739,49 zł (na kwotę 2.739,49 zł składa 
się należność główna z tytułu opłat za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w 
Gołańczy w wysokości 2.576,00 zł oraz odsetki ustawowe od tej kwoty naliczone do                
dnia 18.12.2014r.  w wysokości 163,49 zł), 
- odsetki ustawowe w wysokości 259,29 zł naliczone od kwoty 2.576,00 zł od dnia 
19.12.2014 roku do dnia 05.05.2016 roku, 
- koszty procesu w wysokości 35,00 zł, 
- koszty egzekucji w wysokości 206,54 zł, 
- koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 22,89zł 
- należność zasądzona Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego  
w Wągrowcu z dnia 21.08.2015 roku, sygn. akt I Nc 1271/15 zaopatrzonym w klauzulę 
wykonalności z dnia 28.09.2015 roku w wysokości 1.656,69 zł (na kwotę 1.656,69 zł składa 
się należność główna z tytułu opłat za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w 
Gołańczy  w wysokości 1.507,00 zł oraz odsetki ustawowe od tej kwoty naliczone do dnia 
06.08.2015 r.  w wysokości 149,69 zł), 
- odsetki ustawowe w wysokości 74,57 zł naliczone od kwoty 1.507,00 zł od dnia   
07.08.2015roku  do dnia 05.05.2016 roku, 
- koszty procesu w wysokości 7,50 zł, 
- koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 166,65 zł. 
 
 



 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

Starosta  Wągrowiecki  
 

 ____________________ 
/Tomasz Kranc/ 

 
Wicestarosta 

 
 ____________________ 

/Michał Piechocki/  
 
 
 

Jacek Brzostowski  ______________________ 
 

Jerzy Springer           ______________________ 
 
Robert Woźniak  ______________________ 



Uzasadnienie do 

Uchwały nr 286  /2016 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 05 maja 2016 roku. 

w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie 

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy 

 
 

Dnia 24.11.2015 roku Pani Ewa Kucińska złożyła wniosek o umorzenie należności  
z tytułu opłat za posiłki syna Jakuba Ziółkowskiego umieszczonego w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Gołańczy. Zgodnie z wnioskiem Pani Ewy Kucińskiej Zarząd Powiatu 
Wągrowieckiego podejmuje uchwałę o umorzeniu należności według stanu na dzień 28.04.2016 r. 
w wysokości łącznej 5.168,62 zł (słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 62/100),  
na które składają się: 
- należność zasądzona Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego  
w Wągrowcu z dnia 04.01.2015 roku, sygn. akt I Nc 2609/14 zaopatrzonym w klauzulę 
wykonalności z dnia 20.04.2015 roku w wysokości 2.739,49 zł (na kwotę 2.739,49 zł składa się 
należność główna z tytułu opłat za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy  
w wysokości 2.576,00 zł oraz odsetki ustawowe od tej kwoty naliczone do dnia 18.12.2014 r.  
w wysokości 163,49 zł), 
- odsetki ustawowe w wysokości 259,29 zł naliczone od kwoty 2.576,00 zł od dnia 19.12.2014 roku 
do dnia 05.05.2016 roku, 
- koszty procesu w wysokości 35,00 zł, 
- koszty egzekucji w wysokości 206,54 zł, 
- koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 22,89zł 
- należność zasądzona Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego  
w Wągrowcu z dnia 21.08.2015 roku, sygn. akt I Nc 1271/15 zaopatrzonym w klauzulę 
wykonalności z dnia 28.09.2015 roku w wysokości 1.656,69 zł (na kwotę 1.656,69 zł składa się 
należność główna z tytułu opłat za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy  
w wysokości 1.507,00 zł oraz odsetki ustawowe od tej kwoty naliczone do dnia 06.08.2015 r.  
w wysokości 149,69 zł), 
- odsetki ustawowe w wysokości 74,57 zł naliczone od kwoty 1.507,00 zł od dnia 07.08.2015 roku  
do dnia 05.05.2016 roku, 
- koszty procesu w wysokości 7,50 zł, 
- koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 166,65 zł 
 

Syn Pani Kucińskiej – Jakub Ziółkowski przebywa w ośrodku od 22.11.2013 r.  
do dnia dzisiejszego. Przez ten okres Pani Ewa Kucińska nie uiszczała opłat za posiłki syna 
pomimo telefonicznych i pisemnych wezwań do zapłaty. Pani Ewa Kucińska przez cały czas pobytu 
syna Jakuba Ziółkowskiego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy dokonała jednej 
wpłaty w wysokości 75,00 zł. Dwukrotnie skierowano wnioski egzekucyjne do komornika, 
dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – Pan Jacek Domagalski wskazał,  
iż postępowania egzekucyjne wobec Pani Ewy Kucińskiej zostały umorzone z uwagi 
 na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji. 

§ 5 ust. 1 pkt 3 Załącznika do Uchwały nr XLIV/292/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego  
z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu  
lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 
przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym; warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010, Nr 204, 
poz. 3746) stanowi, że należność może być umorzona gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie,  



że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia  
i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. 
Przeciwko Pani Ewie Kucińskiej toczyły się postępowania sądowe, które zostały umorzone z uwagi 
na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji. 

 W niniejszym postępowaniu zebrano dowody w postaci: prośby dłużniczki o umorzenie 
zadłużenia, oświadczenia o stanie rodziny, decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy  
o uznaniu za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku , informacji o dochodach oraz o pobranych 
zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2014, dokumentacji z ZUS w Bydgoszczy  
o miesięcznych należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dokumentacji 
potwierdzającej zadłużenie wobec Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, 
zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  
w Szczytnie, wysłuchaniach wierzyciela i dłużnika przed zawieszeniem lub umorzeniem 
postępowania w trybie art.827 KPC od Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym  
w Szczytnie, postanowieniach Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie  
o umorzeniach postępowań egzekucyjnych wobec stwierdzeń o bezskuteczności egzekucji. 
Zgromadzona dokumentacja w sprawie świadczy o bardzo trudnej sytuacji finansowej i życiowej 
Pani Ewa Kucińska obecnie samotnie wychowuje syna Jakuba Ziółkowskiego , ojciec dziecka 
zmarł. Z informacji udzielonych przez Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej  
Urzędu Miasta Bydgoszczy ustalono, iż na wniosek Pani Ewy Kucińskiej przyznano 
wnioskodawczyni świadczenia rodzinne w zakresie: zasiłku rodzinnego wysokości 118,00 zł 
miesięcznie w okresie od dnia 01.11.2015 r. do 31.05.2016 r., zasiłku rodzinnego wysokości  
129,00 zł miesięcznie w okresie od dnia 01.06.2016 r. do 31.10.2016 r., dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka w wysokości 185,00 zł miesięcznie  
oraz jednorazowego dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017  
w wysokości 100,00 zł. (wypłacany w miesiącu wrześniu 2016 r.). Z informacji udzielonych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „SZWEDEROWO” 
w Bydgoszczy ustalono, iż na dzień wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w dniu 
18.06.2014 r. dochód na osobę w gospodarstwie Pani Ewy Kucińskiej wynosił 138,00 zł (zasiłek 
rodzinny w wysokości 106,00 zł, dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka w wysokości 
170,00 zł), rodzinie udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego na utrzymanie od 06/2014  
do 07/2014, zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków oraz świadczenia pieniężnego  
na zakup żywności dla syna – Jakuba Ziółkowskiego w miesiącu lipcu 2014 r.  Wszystkie rachunki  
z wiązane z utrzymaniem gospodarstwa domowego pokrywa matka Pani Ewy Kucińskiej. Pani Ewa 
Kucińska comiesięcznie daje matce 250,00 zł na powyższe wydatki, natomiast na wyżywienie 
rodziny przeznacza pozostałą kwotę pieniędzy, którą dysponuje, jednakże pozostała kwota  
nie wystarcza na pokrycie kosztów posiłków syna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w 
Gołańczy, przy czym należy zauważyć, zgodnie z informacją zawartą w postanowieniu Komornika 
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach z dnia 31.03.2016r. oraz w postanowieniu 
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach z dnia 01.04.2016r dłużniczka nie 
pracuje, zarejestrowana jest jako bezrobotna (informacja z ZUS), pod wskazanym przez wierzyciela  
w tym pojazdów (co potwierdza informacja z CEPiK), ponadto egzekucja z rachunków bankowych 
dłużniczki (wykazanych w systemie OGNIVO) obecnie również jest bezskuteczna.  
pieniędzy. Powyższe uzasadnia wniosek Pani Ewy Kucińskiej o umorzenie w/w należności.  

Uchwałę w sprawie umorzenia podejmuje w myśl treści § 4 ust. 1 pkt 2 Załącznika  
do przywołanej uchwały w związku z art. 32  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) Zarząd Powiatu, jak stanowi § 5 ust. 2 Załącznika  
na wniosek dłużnika lub z własnej inicjatywy wierzyciela (z urzędu). 
  

Z uwagi na powyższe uchwała jest zasadna. 
Starosta Wągrowiecki 

____________________ 
      /Tomasz Kranc/ 


