
ZARZĄDZENIE NR 120.38.2020 
WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.), art. 56 pkt 2, pkt 3, i pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.) oraz § 2 pkt. 2, pkt 3 i pkt 5 uchwały Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki Nr XLVI/349/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 
Dobrzeń Wielki i jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2010 r. Nr 86, poz. 1019) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Umarza się wierzytelności Gminy Dobrzeń Wielki wobec rozwiązanej spółki z o.o. Eneze   z ostanio 
ujawnioną siedzibą przy ul. Krzanowickiej 2, 45-920 Opole, z tytułu czynszu wraz z należnymi odsetkami za 
najem lokalu użytkowego przy ul. Krzanowickiej 2, 45-920 Opole, w łącznej wysokości 2 408,73 zł. (słownie: 
dwa tysiące czterysta osiem złotych 73/100), w tym: 

1) 1 932,40 zł  (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dwa złotych 40/100) - kwota należności głównej; 

2) 476,33 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 33/100) – kwota odsetek; 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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UZASADNIENIE

Umorzenia wierzytelności dokonuje się na podstawie Postanowienia SK Km 2387/18 Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Opolu z dnia 31.12.2018 r. w/s umorzenia w całości postępowania
egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności prowadzonej egzekucji. Prowadzone czynności przez
Komornika nie doprowadziły do ustalenia majątku dłużnika pozwalającego na zaspokojenie roszczeń

wierzyciela – Gminy Dobrzeń Wielki. Okoliczności te wypełniają dyspozycję § 2 pkt. 3 uchwały Rady
Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLVI/349/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Dobrzeń Wielki i jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z
2010 r. Nr 86, poz. 1019).
Ponadto z dniem 27.02.2020 r. Eneze sp. z o.o., po przeprowadzonym postepowaniu sygn. akt OP.VIII NS-
REJ.KRS/5276/19/238, została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS. Rozwiązanie spółki nastąpiło
bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 25d ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym.
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