Zarządzenie Nr 26/IV/2006
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 13 kwietnia 2006 roku


w sprawie: ustalenia wzoru porozumienia oraz trybu postępowania w sprawach umarzania odsetek od zaległości czynszowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 962, Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz na podstawie § 3 uchwały Nr XLII/403/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu umarzania odsetek od zaległości czynszowych najemców lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierza w roku 2006 /Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 46, poz. 2021/

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam wzór porozumienia zawieranego z osobami uprawnionymi do skorzystania z umorzenia odsetek od zaległości czynszowych w roku 2006, wskazanymi w uchwale Nr XLII/403/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r w sprawie zasad i trybu umarzania odsetek od zaległości czynszowych najemców lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierza w roku 2006 i uchwale Nr XLV/435/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/403/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu umarzania odsetek od zaległości czynszowych najemców lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierza w roku 2006 , który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Porozumienie, o którym mowa powyżej zostanie zawarte po uprzednim złożeniu przez najemcę lub byłego najemcę lokalu mieszkalnego lub socjalnego wniosku w sprawie jednorazowej lub ratalnej spłaty zadłużenia, wniosku o umorzenie odsetek bądż części odsetek w przypadku spłaty zadłużenia czynszowego do dnia 28 lutego 2006 r.

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2 najemca składa w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu, będącym administratorem komunalnego zasobu mieszkaniowego.

§ 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu wniosek złożony przez dłużnika opisuje dokonując na nim niezbędnych informacji takich jak: zaległość czynszowa na dzień składnia wniosku, należne odsetki od zaległości czynszowej naliczone na dzień składania wniosku, wysokość miesięcznego przypisu, wielkość zajmowanego lokalu, wyposażenie w media, ilość osób zameldowanych w lokalu, posiadane nakazy płatnicze, czy wcześniej miał rozkładane zadłużenia czynszowe na raty i jak się z nich wywiązywał, czy spłacił zadłużenie czynszowe , jeżeli tak to kiedy, czy spłacił część z należnych odsetek, jeżeli tak to kiedy i w jakiej wysokości oraz ile odsetek pozostało jeszcze do spłacenia, kiedy został najemcy wypowiedziany najem lokalu itp., a następnie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosek przesyła do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

§ 5. Spłata rat następuje wraz z wpłatami bieżącego czynszu – w terminie wynikającym z umowy najmu lub odrębnego zapisu zawartego w porozumieniu, o którym mowa w § 1.

§ 6. Upoważniam Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza do umarzania odsetek od zaległości czynszowych z tym, że umorzenie kwoty odsetek powyżej 500 złotych wymaga opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza.

§ 7. Zobowiązuję Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu do wywieszenia w administrowanych budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierza pisemnej informacji o możliwości umorzenia odsetek zadłużonym najemcom na zasadach  określonych w uchwale Nr XLII/403/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29.12.2005 r. w sprawie zasad i trybu umarzania odsetek od zaległości czynszowych najemców lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierza w roku 2006 i uchwale Nr XLV/435/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/403/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu umarzania odsetek od zaległości czynszowych najemców lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierza w roku 2006 oraz niniejszym zarządzeniu.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 30 dni i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu do dnia 31 grudnia 2006 roku.



Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński


Załącznik do zarządzenia Nr 26/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 kwietnia 2006 r.


POROZUMIENIE

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych uprawnionym osobom w 2006 roku.

Zawarte w dniu ............................ 2006 roku w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto  Zgierz 
reprezentowaną przez:
Karola Maślińskiego 					Prezydenta Miasta Zgierza
zwaną dalej “Wierzycielem”
a
Panem / Panią ............................................................................ zamieszkałym/zamieszkałą w Zgierzu przy ulicy .......................................................................... zwanym dalej “Dłużnikiem”
o następującej treści:

§ 1.
Przedmiotem porozumienia jest umorzenie odsetek od zaległości czynszowych realizowane na zasadach określonych w uchwałach Rady Miasta Zgierza i zarządzeniu Prezydenta Miasta Zgierza.

§ 2.
	Dłużnik oświadcza, że jest najemcą lokalu mieszkalnego / socjalnego położonego w Zgierzu przy ulicy ........................................................................... .

Dłużnik oświadcza, że był najemcą lokalu mieszkalnego / socjalnego położonego w Zgierzu przy ulicy ................................................................................ i tytuł prawny do tego lokalu utracił z dniem ....................................., ale do chwili obecnej w nim zamieszkuje gdyż nie wytoczono powództwa o eksmisję.

§ 3.
	Dłużnik oświadcza, że uznaje całą kwotę zadłużenia czynszowego i opłat niezależnych od właściciela, które na dzień ......................................... wynoszą ...................................... słownie złotych .............................................................................................................................. oraz należne odsetki od tegoż zadłużenia  w wysokości ...................................................... słownie złotych :............................................................................................................................... naliczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu - administratora zasobu komunalnego, a potwierdzone na wniosku dłużnika.


§ 4.
	Dłużnik oświadcza, że należną kwotę zadłużenia w wysokości określonej w § 3 pkt 1 spłaci (bez  odsetek) jednorazwowo w terminie do dnia ............................................. .

Dłużnik oświadcza, że należną kwotę zadłużenia w wysokości określonej w § 3 pkt 1 pomniejszoną o pierwszą wpłatę stanowiącą 15% zaległości czynszowej spłaci w .......... miesięcznych ratach, począwszy od miesiąca ............................ do ........................ 2006 roku. Rata w wysokości ........... złotych, słownie: ..................................................................................... płatna do dnia 25 każdego miesiąca wraz z bieżącym czynszem i opłatami niezależnymi od właściciela na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu nr konta Bank Spółdzielczy w Zgierzu 69 8783 0004 0009 3363 2000 0001 lub w kasie Przedsiębiorstwa w Zgierzu przy ulicy Mielczarskiego 14.
Dłużnik zobowiązuje się do zapłaty w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia pierwszej wpłaty kwoty ............., która stanowi 15% zaległości czynszowej.

§ 5.
Jeżeli Dłużnik uchybi terminowi płatności rat, o których mowa w § 4 pkt 2 lub pozostanie w zwłoce w zapłacie bieżącego czynszu, będzie zobowiązany do natychmiastowej zapłaty całej zaległości czynszowej wraz z należnymi odsetkami, a zawarte porozumienie ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6.
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarza, po jednym dla każdej ze stron i jeden egzemplarz dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu.


WIERZYCIEL									DŁUŻNIK

