
U C H W A Ł A  NR 134/549/2013 
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 01 sierpnia 2013 roku 
 
 
 

w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu. 

 
 
Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) oraz art. 59 ust.2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz  § 4 ust 1,2,3, § 
5 ust 2, §  6 ust.2, Uchwały NR  XLI /258 /2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z 
dnia 25 maja  2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, 
odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
oraz jego jednostek organizacyjnych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w 
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.  
 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje : 
 

§ 1. 
 

1.Rozkłada się na raty wierzytelności należące od osób fizycznych Państwa ---------------------

---------------- w kwocie głównej 5299,67 zł. 

 

2. Wysokość i termin rat ustala się następująco: 
I rata –      płatna do  20 września 2013 r.  w wysokości 150 zł 
II rata –     płatna do 20 października 2013 r. w wysokości   150 zł 
III rata –    płatna do 20 listopada 2013 r. w wysokości  150 zł 
IV rata –    płatna do 20 grudnia 2013 r. w wysokości 150 zł 
V rata –     płatna do 20 stycznia 2014 r. w wysokości  150 zł 
VI rata-     płatna do 20 lutego 2014 r. w wysokości  150 zł. 
VII rata-    płatna do 20 marca2014 r. w wysokości  150 zł. 
VIII rata-   płatna do 20 kwietnia 2014 r. w  wysokości 150 zł. 
IX rata –    płatna do 20 maja 2014 r. w wysokości 150 zł. 
X rata –     płatna do 20 czerwca 2014 r. wysokości 150 zł. 
XI rata -    płatna do 20 lipca 2014 r.  w wysokości 150 zł. 
XII rata-    płatna do 20 sierpnia 2014 r. w wysokości 150 zł. 
XIII rata-   płatna do 20 września 2014 r. w wysokości 150 zł. 
XIV rata-   płatna do 20 października 2014 r. w wysokości 150 zł. 
XV rata-   płatna do 20 listopada 2014 r. w wysokości 150 zł. 
XVI rata-   płatna do 20 grudnia  2014 r. w wysokości 150 zł. 
XVII rata-   płatna do 20 stycznia 2015 r. w wysokości 150 zł. 
XVIII rata-   płatna do 20 lutego 2015 r. w wysokości 150 zł. 



XIX rata-   płatna do 20 marca 2015 r.  w wysokości 150 zł. 
XX rata-   płatna do 20 kwietnia 2015 r. w wysokości 150 zł. 
XXI rata-   płatna do 20 maja 2015 r. w wysokości 150 zł. 
XXII rata-   płatna do 20 czerwca 2015 r. w wysokości 150 zł. 
XXIII rata-   płatna do 20 lipca 2015 r. w wysokości 150 zł. 
XXIV rata-   płatna do 20 sierpnia 2015 r. w wysokości 150 zł. 
XXV rata-   płatna do 20 września 2015 r. w wysokości 150 zł. 
XXVI rata-   płatna do 20 października  2015 r. w wysokości 150 zł. 
XXVII rata-   płatna do 20 listopada 2015 r. w wysokości 150 zł. 
XXVIII rata-   płatna do 20 grudnia 2015 r. w wysokości 150 zł. 
XXIX rata-   płatna do 20 stycznia 2016 r.  w wysokości 150 zł. 
XXX rata-   płatna do 20 lutego 2016 r. w wysokości 150 zł. 
XXXI rata –      płatna do  20 marca 2016 r.  w wysokości 150 zł 
XXXII rata –     płatna do 20 kwietnia 2016 r. w wysokości 150 zł 
XXXIII rata –    płatna do 20 maja 2016 r. w wysokości  150 zł 
XXXIV rata –    płatna do 20 czerwca 2016 r. w wysokości 150 zł 
XXXV rata –     płatna do 20 lipca 2016 r. w wysokości  199,67 zł 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w      

Kędzierzynie – Koźlu 

§ 3 

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu:                                                                                                

 

1. Artur Widłak                                                                           

2. Jakub Gładysz                                                                          

3.  Dorota Tomala                                                                      

 

 

 
 

 


