
 KWARTALNA INFORMACJA                                                                                                                       

O UDZIELONYCH UMORZENIACH                                                                        

NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,                                                                      

O KTÓRYCH MOWA W ART.  60 PKT 7 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU                  

O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 

 

 

 

 

Minister SWiA  

 

Wydział Postępowań Administracyjnych w Sprawach Niepodatkowych Należności 

Budżetowych  

 

III kwartał 2011 r. 

Umorzenia: 

Tytuł umorzenia: opłata za pobyt w jednostce Policji w celu wytrzeźwienia -                          

kwota: 4.520,00 zł  (cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych)                                                                                              

ilość wydanych decyzji: 14 

 

Podstawa prawna: art. 57 pkt 1, art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w zw.  

z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). 

 

Tytuł umorzenia: kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym  

kwota: 2.800,00 zł (dwa tysiące osiemset złotych)                                                                

ilość wydanych decyzji:  1 

 

Podstawa prawna: art. 57 pkt 1, art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w zw.  

z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 

125, poz. 874, z późn. zm.).  

 

 

 

Wydział Systemowy  

 

III kwartał 2011 r. 

Umorzenia: 

Tytuł umorzenia: przypisane do zwrotu środki dotacji celowych 

kwota: 77.923,67 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 67/100) 

ilość wydanych decyzji: 7 

 

Podstawa prawna: art. 64 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  

poz. 1071, z późn. zm.). 


