
UCHWAŁA NR 2/X/2012
ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/V/2011 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz 

rozkładania na raty wierzytelności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z tytułu należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów lub osób do tego 

uprawnionych. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 4 ust. 2 oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Zgromadzenie Wałbrzyskiego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 4/V/2011 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 
czerwca 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty 
wierzytelności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z tytułu należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, § 6 otrzymuje brzmienie: 
„§6. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych wynikających ze 
stosunków cywilnoprawnych, uprawnieni są: 

1) Zarząd WZWiK w zakresie umarzania bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych; 

2) Przewodniczący Zarządu WZWiK w zakresie odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty bez względu 
na wysokość należności pieniężnych. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie
W związku z prowadzeniem od 1 stycznia 2012r. przez Związek działalności w zakresie dostarczania wody 
i odbioru ścieków i w związku z przejęciem od WPWiK Sp. z o.o. bazy informacji o dłużnikach zalegających 
z zapłatą za dostarczoną wodę i odebrane ścieki, powstanie konieczność podejmowania decyzji dotyczących 
ewentualnego umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych WZWiK 
z tytułu nie zapłaconych opłat za dostarczona wodę i odebrane ścieki oraz innych należności wynikających ze 
stosunków cywilnoprawnych. Ponieważ znaczną część z tych należności stanowią niewielkie kwoty pieniężne, 
często nie pokrywające kosztów dochodzenia ich zapłaty w drodze postępowania egzekucyjnego, zatem mając na 
celu nie obciążanie Zarządu WZWiK koniecznością częstego podejmowania kolegialnych decyzji w sprawach 
dotyczących niewielkich kwot - zasadnym jest upoważnienie Przewodniczącego Zarządu WZWiK do 
podejmowania decyzji dotyczących odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty tych należności bez względu 
na wysokość należności pieniężnych. Takie upoważnienie jest zgodne z treścią Statutu WZWiK który w § 22 ust. 
3 pkt 2 i ust. 4 Statutu WZWiK stanowi, że do kompetencji Przewodniczącego Zarządu WZWiK należy kierowanie 
bieżącymi sprawami Związku a w sprawach nie uregulowanych Statutem do Przewodniczącego Zarządu stosuje się 
przepisy dotyczące Wójta lub Burmistrza. 
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