UCHWAŁA NR XI/95/2011
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 11.08.2011 r.

w sprawie: wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia
części kary umownej naliczonej Pani Agnieszce Przezwickiej – Litwin,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „InstalEko Projektowanie,
Kierowanie, Nadzór”
Na podst. art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001
r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 2 i § 7 ust. 1
uchwały nr V/22/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 17.02.2011 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno
prawny, przypadających Gminie Szemud oraz jej jednostkom podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
(Dz.Urz. Woj.Pom. nr 33, poz. 727 z 28.03.2011 r.)

RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sytuacji wnioskodawcy, biorąc pod uwagę ważny interes dłużnika i
interes Gminy Szemud postanawia się wyrazić zgodę na umorzenie w części
stanowiącej 90 %, tj. w kwocie 36.376,02 zł, należności Gminy Szemud tytułem
naliczonych kar umownych za nie wykonanie zakresu umowy z dnia 17.05.2010 r. na
„opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz
z przyłączami do granicy działek na terenie Gminy Szemud”” w terminie, tj. do dnia
15.08.2010 r., naliczonych na ogólną kwotę 40.417,80 zł wykonawcy tej usługi Pani
Agnieszce Przezwickiej – Litwin zam. w Szamotułach przy ul. Sportowej 26H/1,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: „InstalEko, Projektowanie,
Kierowanie, Nadzór” działającej na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły pod
numerem: 006789/07.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

