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Zarządzenie Nr 4503/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie: nie wyrażenia zgody na umorzenie (.................................)* zam. we
(.................................................................)* kwoty w wysokości 7.200,00 zł z tytułu
kosztów postępowania zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku z dnia
08 maja 2013 r. o sygn. akt I C ..........)*.
Na podstawie § 3, § 5 i § 6 Uchwały Nr 730/ LI / 10 Rady Miasta Płocka z dnia
25 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom podległym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych 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 późn.
zmianami, - zarządzam, co następuje:

§1
Nie wyrażam zgody na umorzenie (..........................................................................)* zam.
(..........................................)* kwoty w wysokości 7.200,00 zł z tytułu kosztów postępowania
zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 08 maja 2013 r. o sygn. akt I C
(.................)*.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

* nie podano imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania – wyłączenia jawności treści zarządzenia dokonała Małgorzata Grabowska – 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.).

