ZARZĄDZENIE Nr 405 /19

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 361/2019
Prezydenta Miasta Żyrardowa z dn. 18 września 2019

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/160/12 Rady Miasta
Żyrardowa z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,

odraczania

lub

rozkładania

na

raty

należności

pieniężnych

mających

charakter

cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Żyrardów lub jej jednostkom organizacyjnym
oraz wskazanie organu do tego uprawnionego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2012 r.

poz. 3973) zarządzam co następuje:

§1.

W zarządzeniu nr 361/2019 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia

18 września 2019

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Wyrażam zgodę na rozłożenie na raty {wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych;
na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych;

jawność wyłączyła Aniela Stankiewicz Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej

Urzędu Miasta Żyrardowa} w kwocie 17 984,55 zł. Raty w wysokości 500 zł wraz

z bieżącymi należnościami należy wpłacać do 10 każdego miesiąca począwszy od

października 2019 r.

2. § 1 pkt.4 otrzymuje brzmienie:

Wyrażam zgodę na rozłożenie na raty {wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na
podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych;
jawność wyłączyła Aniela Stankiewicz

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej

Urzędu Miasta Żyrardowa} w kwocie 4 442,42 zł. Raty w wysokości 150 zł wraz z bieżącymi
należnościami należy wpłacać do 10 każdego miesiąca począwszy od października 2019 r.

3. § 1 pkt. 33 otrzymuje brzmienie:
Wyrażam zgodę na umorzenie (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na

podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych;

jawność wyłączyła Aniela Stankiewicz

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej

Urzędu Miasta Żyrardowa) w kwocie 1 619,29 zł.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Żyrardów sp. z o.o.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

