Zarządzenie Nr 4011 /2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie: odpisania należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
gruntów za lata 2007-2010 w łącznej wysokości 505,31 zł wraz z odsetkami.
Na podstawie art. 35 b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r.
poz. 330), § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz.289 ) oraz
§ 10
pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, wprowadzonego
zarządzeniem nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka w brzmieniu określonym w
załączniku do Zarządzenia Nr 3337/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 lipca 2013 r.,z
póź zmianami, - zarządzam, co następuje:

§1
Odpisać należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów za lata
2007-2010 w łącznej wysokości 505,31 zł wraz z odsetkami. Wykaz należności
podlegających odpisaniu zawiera załącznik do zarządzenia.*

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

* wyłączenia jawności treści załącznika do zarządzenia dokonała Justyna Siebierska – Wydział Skarbu i Budżetu Oddział
Podatków i Opłat na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz .U. 2001
Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) oraz art 6 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997
Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Załącznik do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Płocka nr 4011/2013

z dnia 31 grudnia 2013 roku

Lp
1
2
3
4
5

Nazwisko i Imię

Przyczyny odpisu
dłużnicy nie żyją
dłużnicy nie żyją
dłużnik nie żyje
dłużnik nie żyje
pozew oddalony

Kwota
Lata
116,22 zł
2010
142,93 zł
2010
38,48 zł
2010
59,50 zł
2010
148,18 zł 2007-2008
505,31 zł

