Uchwała nr  2818/320/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 06.11.2009 r.
w sprawie 

rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Województwa Śląskiego 
należności pieniężnej wynikającej z kar umownych 

	Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./, w związku z § 1 pkt 4 i § 2 ust 3 „Zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Województwa Śląskiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa” stanowiących załącznik do Uchwały Nr III/8/5/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2007 r. 

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

1.	Na wniosek dłużnika - Pana Tomasza Kania prowadzącego działalność gospodarczą „Giftkan Artykuły Reklamowe”, z siedzibą w Częstochowie, postanawia się udzielić ulgi w spłacie na rzecz Województwa Śląskiego należności pieniężnej z tytułu kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umowy nr 2784/ZN/2008/FS z dnia 1 grudnia 2008 r., poprzez rozłożenie kwoty należności głównych wraz z odsetkami w łącznej wysokości:  11 501,64 zł (jedenaście tysięcy pięćset jeden złotych 64/100) na 5 rat.

2.	Ustala się następujące terminy płatności i wysokości rat:
I rata w wysokości 2 300,36 zł  - termin płatności  30 listopada 2009 r.
II rata w wysokości 2 300,32 zł – termin płatności  31 grudnia 2009 r.
III rata w wysokości 2 300,32 zł - termin płatności 31 stycznia 2010 r.
IV rata w wysokości 2 300,32 zł - termin płatności  28 lutego 2010 r.
V rata w wysokości 2 300,32 zł- termin płatności  31 marca 2010 r.

3.	W przypadku dokonywania wpłat kolejnych rat w pełnych wysokościach i terminach, o których mowa w pkt 2, odstępuje się od naliczania odsetek ustawowych.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa		.........................
2. Zbyszek Zaborowski    – Wicemarszałek Województwa	    	……………….
3. Adam Stach                  - Wicemarszałek Województwa     	……………….
4. Mariusz Kleszczewski  – Członek Zarządu		 	 .........................
5. Piotr Spyra 		      – Członek Zarządu		   	.........................

