
UCHWAŁA NR VII/69/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/44/19 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie 
na raty wierzytelności Miasta i Gminy Bierutów obciążających spółkę SZEWCZYK Sp. z o.o.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., 
poz.506) oraz §1 i §8 pkt 1 Uchwały nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. 
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Bierutów i jej jednostkom organizacyjnym oraz 
wskazania organu lub osób do tego uprawnionych, Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/44/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności Miasta i Gminy Bierutów obciążających spółkę SZEWCZYK Sp. z o.o. §1 otrzymuje 
brzmienie: „§ 1.  Wyraża się zgodę na rozłożenie na 30 rat miesięcznych kwoty 496.292,58zł stanowiącej 
wierzytelność Miasta i Gminy Bierutów z tytułu niezapłaconej raty dotyczącej kupna działki obręb Kijowice, 
Miasto i Gmina Bierutów, AM1, Nr 52/7, wraz z należnymi odsetkami, obciążającej spółkę SZEWCZYK Sp. 
z o.o.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bierutowie.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka-Przybyłek
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UZASADNIENIE

Zgodnie z uchwaloną w dniu 31.01.2019r. Uchwałą nr V/44/19 Rada Miejska wraziła zgodę na rozłożenie
na 30 miesięcznych rat kwotę zaległości związanej z kupnem przez spółkę SZEWCZYK Sp z o.o. od Miasta
i Gminy Bierutów nieruchomości stanowiącej działkę nr 52/7 AM1 obręb Kijowice o powierzchni 5,00 ha.

Wyliczona na dzień 31.01.2019r. kwota zaległości wraz z należnymi odsetkami, której dotyczyła
podjęta Uchwała, wynosiła 493.654,75zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, kwota miesięcznej raty została wyliczona na 16.455,16zł.
W dniu 19.02.2019 r. zostało podpisane z spółką SZEWCZYK Sp z o.o. stosowne porozumienie w

sprawie spłaty zadłużenia.
Na mocy wym. porozumienia spółka SZEWCZYK Sp z o.o uregulowała w lutym 2019r. pierwszą

ratę miesięczną w kwocie 16.455,16zł.
Niestety z chwilą przyjęcia i zaksięgowania wpłaty okazało się, że przy zastosowaniu

funkcjonującego programu księgowego, miało miejsce inne przeliczenie kwot odsetek ustawowych od
zaległych kwot – miało na to wpływ przeliczanie ilości dni zaległości (gdy termin płatności wypadał na
dzień wolny) jak również kolejności zaspokajania wierzytelności (wpłata najpierw na zabezpieczenie
należnych odsetek a dopiero pozostała kwota na należność główną).

Powyższe spowodowało że należało ponownie przeliczyć kwotę należności wraz z odsetkami i
wynosi ona 496.292,58zł. W związku z powyższym, przyjęcie zmiany do powyższej uchwały umożliwi
podpisanie aneksu do Porozumienia, w którym zamiast kwoty 493.654,75zł, dłużnik zobowiąże się do
spłaty kwotę 496.292,58zł .
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