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Pan
Slawomir Ziemianowicz
StarostaPowiatu Słupskiego
ul. szarych Szeregów 14
7ó.200 Słupsk

2) Pan
Janusz Chalubiński
Dyrektor PowiatowegoUrzędu Pracy
ul. Fabryczna I
76-200Slupsk

Działającna podstawie art. 44 ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o
wojewodziei administracjirządowejw wojewódawie ( Dz.U. rc 31, poz. 206 )
w załączeniuprzekaaJię w celu podpisania i parafowania,protokół kontroli z
dnia 09.04.20l0r.z kontroliprzeprowadzonej
w PowiatowymUrzędziePracy w
Sfupskuw dniach od 19 do 31 marca20l0r. w zakresierca|izacjipoĘczek na
podjęcie działalności
gospodarczeji utworzeniedodatkowychmiejsc pracy
udzielonychw latachl993.l994r' w odniesieniudo sprawniezakończnnych,
w
terminie 7 dni od dnia jego otr2ymania,z ZAstrzeżlrltiem
ust.3 w/w przepisu
prawnego.

otrzymują
l ) Adresaci
2)

Na

orski

Gdansk,2010.04.09

PS.V.91l1-312010

PRoToKoŁ
z kontroliproblemowejprzeprowadzonej
w dniachod 19.03.do 31.03.2010r.
w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku, będącym jednostką organizacyjną
SamorząduPowiatuSłupskiego
Kontrolujący: 1) IwonaTrafalska'starszyinspektorwojewódzkiw Wydziale
Polityki Społecznej- oddział SŁttzbZatrudnienia
PomorskiegoUrzęduWojewódzkiegow Gdańsku,
2) DariuszMajewski,starszyinspektorwojewódzkiw
- oddziałSłuzbZatrudnienia
WydzialePolityki Społecznej
PomorskiegoUrzęduWojewódzkiegow Gdańsku
działającyna podstawie upoważnieniado przeprowadzeniakontroli z dnia
09.03.2010r. rt P.S. I'0939/36l 2010 wydanegoprzezWojewodęPomorskiego'
Kontrolę przeprowadzonona podstawiedyspozycjiMinistra Pracy i PoliĘki
Społecznej
zawarlejw piśmiez dnia 08.02.20l0r' nr DF.I-0212/44-1lAPI|O,
Przedmiot kontroli :
Realizacja pożyczek udzielonych na podjęcie działalnościgospodarczeji
utworzeniedodatkowychmiejsc pracy w latach 1993-1994w odniesieniudo
sorawniezakończonvch.
Kontrolowanąjednostką
w okesie objętymkontroląkieruje:
- DyrektorPan JanuszChałubińskiod l7.01.2000r.'
- Z-ca DyrektoraPan PawełKądzielaod 02.05.2007
r.,
a stanowisko Głównego Księgowego zajmuje Pani Teresa Wakor od
20.12.1996r..
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku funkcjonuje w oparciu o statut nadany
Uchwałąnr XXXXI/242|2006Rady PowiatuSłupskiego
z dniaf7 '06.2006r'
Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym wprowadzon}tn znządzeniem
nr 2212009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia
07,|2.2009r'zadaniaobjętekontto|ąrea|izĄeDziat Instrumentów
Pracy

podlegty Zastępcy Dyrektora Urzędu, a kierowany jęst ptzez Pana Jana
Mołdochaod dnia 0l.l2.2003r., który w okresię od 01.03'l993r.do
15.07.|999r.byłkierownikiemRejonowegoUrzęduPracy w Słupsku.
MeĄłoryczniesprawamiobjętymikontrolą zajmowĄ się Pani Marzena Der
starszyinspektorpowiatowyod dnia 01.11.2008r.
i Pani Anna Mastemak
zatrudnionana stanowiskuinspektoraod dnia 0l.06.2006r.
w trakciekontroliustalono,co następuje:
Zagadnieniaobjętekontroląunormowanę
sąpruezaft,|6ustawyz dnia
ló paździemika
199lr.o zatrudnieniu
i bezrobociu
/ Dz.U. Nr |06,poz. 457z
p6żn'zm' / oraz rozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 17
grudnial99lr. w sprawiezasadudzielaniapoż7czekz FunduszuPracylDz.U.
nr 122,poz. 539/.
W oparciuo dostępnerejestlyustalono,że:
l) w l993r. udzielono 40 pożyczek na podjęcie przez bezrobotnych
działalności
gospodarczeji 15 pożyczekna utworzeniedodatkowych
miejscpracyw sumiena ogólnąkwotę602.000zł( po denominacji)'
2) w |994r.udzielono37 poŻyczekna podjęciedziałalności
gospodarczeji
20 pożryczek
na vtworzeniedodatkowychmiejscpracyw sumiena ogólną
kwotę863.000Zł( po denominacji).
W okesie od 05.0l.200lr.do 22'03.200|r.
z przerwąwdniachod l0.0l.200lr.
do 14.03.2001r. Delegatula Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku
przeprowadziła
kontrolę , którą objęto zagadńenladotyczącewykorzystania
funduszu pracy przez samorząd powiatu Słupskiego. We wnioskach
pokontrolnych zalecono m.in. podjęcie skutecznych działań w celu
wyegzekwowanianależności
w kwocie 3.436,4tys. zt z tyttłUniespłaconych
pozyczekwrazz odsetkami
.
Jak ustalono na podstawie ewidencji księgowej zadłlżenie z tytułu
niespłaconychpozyczek wraz z odsetkami na podjęcie działalności
gospodarczejwedługstanuna 23,03.20I0r.wyniosło4l.02l,57 zt , a z tylutu
pozyczekna utworzeniedodatkowychmiejsc pracy wyniosło2.088.890'43zł.
Szczegółowywykaz dłuźników
zawierazałączniknr l do protokołu.
Natomiast zestawienie niespłaconychpoŻyczek udzielonych w latach
|993/|994stanowiZałączniknr 2 do niniejszegoprotokołu.
I. Zgodność zawarĘch niesplaconych umów
wymogamiobowiązującego
prawa.

pożyczek z

Analizie w tym zakresiepoddanocztery umowy poĄczek o numerach
8/93' ||/93' |8/94 i 46/94'które co do zasadyodpowiadĄ wymogomart. 16
ustawy o zatrudnieniui bezrobociuoraz $ 5.7 w/w rozporządzeniaMinistra
Pracy i Polityki Socjalnej' tj. zawierałyokreślenie
warunkówrealizacjiumowy,
wymaganegooprocentowania,
zAstrzeż.enia
podwyższonego
oprocentowania
w
przypadkuniedotrzymaniawarunków umowy, określeniaustalonegookesu
karencji oraz ustalenia zabezpieczeniaspłatypożyczki.
Po4czka nr 8/93 na mocy umowy z dnia 30.08.1993r.zostałaudzielonaw
kwocie 7ó.000 zł ( po denominacji) na okres 2 lat po 6-miesięcznymokesie
karencjina utworzeniel0 dodatkowychmiejscpracy.
PoĄczka nr l l/93 na mocy umowy z dnia 03.l l.l993r. Zostałaudzielonaw
kwocie 45'000 zł ( po denominacji)na okes 2lat po 6-miesięcznymokresie
karencjina utworzenie7 dodatkowychmiejscpracy.
Poizyczkanr 18/94na podstawieumowyz dnia l6.03.1994r.zostałaudzielona
w kwocie 32.000zł ( po denominacji) na okres2 lat po 6-miesięcznymokesie
karencjina utworzeniel ó dodatkowychmiejscpracydla 12bezrobotnych.
Pozyczkanr 46194na podstawieumowyZ dnia 30.06.l994r.zostałaudzielona
w kwocie 9.000 zł ( po denominacji) na okes 3 lat na podjęciedziałalności
gospodarczej.
wszystkie te umowy stanowiływystarczającą
podstawędo uzyskaniatytułu
egzekucyjnegow postaciwyroku sąduzasądzającego
niespłaconą
z
należność
pożyczki
tyułu zaciągniętej
wobec niewywiązaniasię przez dłuźnikówze
spłatypożyczki.Poszczególnewyroki stanowiąodpowiedniozałącznikiod nr
3.6 do niniejszegoprotokołu.
II. Formy i efektywność
zabezpieczeniazwrotu pożryczek.
W analizowanych sprawach zastosowano następujące formy
zabezpieczenia
ich spłaty:
- w poĄczce nt 8/93byłato hipotekaw kwocie l00.000zł
ustanowionana nieruchomości
zabudowanej
stanowiącejwłasnośc
poĄczkobiorcy , któĘ wartość
wycenionona kwotę288.532'8zł'
. w pozyczcenr ll/93 byłoporęczenieosobyfizycmej z ustanowionąna
jej nieruchomości
hipotekąwkwocie 6l.000 złbez wyceny
nieruchomości.
- w poźryczce
nr l 8/94byłaumowaprzewłaszczeniamaszyn i urz.ądzeńo
ogólnejwartości
39.592'00zł i poręczeniedwóch osób fizycznychdo
kwoty l0.000 zł'
- w pożyczce46194byłoustanowienie
hipotekina nieruchomości
należącej
do osobytrzeciejw kwocie9.000zł( po denominacj[) z
należnymiodsetkami.
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Zastosowaneformy zabezpieczeniaspłatytych pożyczekbyły zasadniczo
Zgodnes 4 ust.4ww rozporządzenia
MinistraPracy i Polityki Socjalnej.
Jednalrżew przypadkuumowy nr |8194było ono niewystarczające
i
ryzykowne zw?tŻywszy na wysokośó zaciryniętej poĘczkt i zastosowanie
formy zabezpieczenianie przewidzianejprzez mającęZastosowaniew sprawie
rozporządzenie(umowaprzswłaszczeniamaszyn i urządzeń). Dopuszczaln1'rni
prawnie formami zabezpieczenia było poręczenie, weksel, hipoteka lub
gwarancja baŃowa. Natomiast w umowie nr 46/94 akt notarialny _
oświadczenie
o ustanowieniuhipoteki przez właściciela
nieruchomości
nie
będącego pożyczkobiorcą nie został ujawniony w księdze wieczystej
prowadzonejdla tej nieruchomości,
co de facto skutkowałonieskutecznością
gdyit do ustanowieniahipotekizgodniez art.67 ustaw z
tegozabezpieczenia,
dnia 06.07.1982r.
o księgachwieczystychi hipotece(jt' Dz'U' z 200|r.rc |24,
poz' |36| ) niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. W tej sprawie
oświadczenie
z dnia 3l.03.2010r.Pani MarzenyDer stanowiącezałącznikrc 7
do orotokołu.
III. EfekĘwność postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu
wyegzekwowaniawierzytelności
z Ętułu w/w umów pożyczek.
1. W poĘczce nr 8/93 tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu
Wojewódzkiego w Sfupsku z dnia 09.10.1995r.sygn. Akt I C 7z3l95
zaopatrzonegow klauzulę wykonalnościuzyskano w dnfu 22'04.1,996r.,
a
przeciwko małżonkowidłużnikaw dniu f6.02,|997r,Pozew o zapłatęw tej
sprawiezostałskierowanydo Sąduw dniu 14.06.l995r.po wypowiedzeniuw
dniu 06.02.1995r.umowy poĄczki w związku z jej niespłacaniemi nie
rozliczeniemsię z zakupów. Następniena podstawietegowyrokuwierzycielw
dniu 07.06.1996r.wystąpiłdo Komomika Sądu Rejonowegow Słupskuo
wszczęcie egzekucji. Do tej egzekucji przyłączyłsię drugi dłużnikAgencja
Własności
Rolnej Skarbu Państwa.W dniu 23.04,2002r. po wielokotnym
monitowaniu komomika, wyjaśnieniukwestii związanych z ustaleniem
komomikawłaściwego
do prowadzeniaegzekucjiwobec wielościwierzycieli,
dokonaniuopisu i oszacowanianieruchomości
odbyłasię pierwszalicyacja .
Do licytacji nikt nie przystą)ił.Z lwagi na powyższewierzyciel w dniu
24'04.2002r'złołł wniosek o dokonaniedrugiej licyacji. Druga licytacja
odbyłasię w dniu 10.06.2003r.i tym razęm tównieŻ nie zgłosiłsię żaden
oferentwyrazającychęć nabyciatej nieruchomości.
W tej sytuacjiKomomik
Sądowyw dniu 29.l0.2003r.poinformowałwierzycielao kwalifikowaniusię
postępowania
egzekucyjnegodo umorzeniaz uwagi na brak oferentówpodczas
przez wierzycięIioraz
II licytacji i nie przejęcianieruchomości
na własność
brak innegomajątkudłużnika.Po tym fakcie wierzyciel w dniu 13.1{.2003r.

wyst@iło wyjawieniemajątkudłużnika,
a komomik sądowypostanowieniem
z
dnia 27.||.2003r' zwiesił postępowanieegzekucyjne.W dniu 20.03.2004r.
dłużniki jego małżonkaztoŻyIiwykaz majątku, a postanowieniemz dnia
04.08.2004r.Komomik Sądowy na wniosek wierzyciela podjąłzawieszone
postępowanieegzekucyjnew celu kontynuowaniaegzekucjiz nieruchomości.
Natomiastw dniu 17.06.2004r.dłużniki jego małżonka
powołując
się na trudną
sytuacjęmaterialnąibezskutecznośólicytacji z nieruchomości
wystąpili z
wnioskiem o umorzenienależnychodsetek.Wniosek ten zostałnegatywnie
zaopiniowanyprzez PowiatowąRadęZatrudnienia.ZaśDyrektorPowiatowego
UrzęduPracy w Słupskudecyzjąz dnia l l.10.2004r.odmówiłwnioskowanego
umorzenia wobec nie zaistnienia przesłanekz ań' |8 ust. 4 ustawy o
zatrudnieniui przeciwdziałaniubezrobociu.Decyzja Ia Zostałautrzymanaw
mocyprzezorganIl instancjii stałasię ostateczna.

wpłatykwoty 1.00 zł dłużnikw dniu 04.1l'2005r.wyst@ił z prośbąo
przedłużenie
terminu spłatyzadłużenla
do dnia 15.12.2005r.' którą Urząd
załatwiłnegatywniei w dniu |6.12,2005r.wystęił z wnioskiem o nadanie
klauzuli wykonalnościaktowi notarialnemuo dobrowolnym poddaniu się
egzekucji, a w dniu 09.01.2006r.z wnioskiem do komomika o podjęcie
zawieszonego postępowania egzekucyjnego. Wnioskowana klauzula
wykonalnościzostała nadana w dniu 28.02.2006r.Dłużnikjednakże nie
dokonywałdalszejspłatyzadłużenla.
Zaśw dniu 05.04.200ór.dłużnikzwrócił
się z prośbąo niezwłocme zawieszeniepostępowaniaegzekucyjnego,ze
względu na możliwośćuruchomienia produkcji brykietu opałowego
Wierzyciel jednakże nie uwzględnił tego wniosku. Następnie w dniu
03.08.2006r.na zlecenie Komomika Sądowego został dokonany opis i
oszacowanienieruchomości'
Dłużnicyzłoży|iskargęna ten opis, która w dniu
l9.10.2006r.zostałaodrzuconaprzezSądRejonowyw Słupsku.
Pismemz dnia 05.04.2007r.dłużnikzostałzobowiązanydo dostarczeniaaktu
notarialnego,
na mocy któregoustanowiłna rzecz swoich rodziców służebność
mieszkania,nie informując o tym wierzyciela. Służebność
ta uszczupliła
wartość
nieruchomości
wg. operatuo kwotęok. 40.000zł.
W dniu 20.04.2007r.
dłużnikwniósłnowąpropozycjęplanuspłatyzadłużenia
w
związkuz planowanymprzeksŹałceniem
nieruchomości
na działkibudowlane'
na które są nabywcy oraz o możliwość
umorzeniaodsetekod zad|użenia,
A
prośbadłużnikajako nie znajdującauzasadnieniaprawnego nie została
uwzględniona.
Na dzień l0.09.2007r,zostałwyznaczonytetminpierwszejlicytacji , przy crym
suma oszacowanianieruchomości
wynosiła387.281,00zt' Z otrzymanego
operatuszacunkowegosporządzonego
przez biegłegosądowegovrrynika,
żew
związkuz obciążeniemnieruchomości
zabudowanejbudynkiemmieszkalnym
przez ustanowieniena podstawie umowy notarialnej z dnia 08.12.2005r.
dożywotniej
osobistejsłużebności
mieszkaniaorazprawaużytkowania
25 ar6w
działkigruntustanowiącejogród przydomowy,bez zgody wierzyciela wartość
nieruchomości
uległaistotnemuobniżeniu.Z ttwagina powż'szestosowniedo
art. 304 k.p.k. wierzycielw dniu 1l.05.2007r.powiadomiłprokuraturę
w
związktl z przypuszczeniem popełnienia przestępstwa polegającego na
uszczuoleniunależności
SkarbuPaństwa.
W dniu 20.04.2007r.dłuznik złożyt ponownie nową propozycję spłaty
zad|użeniaze wzg|ędu na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele
budowlane i pojawieniem się inwestorów zainteresowanychkupnem tych
działek.Następnie pismem z dnia |7'06'2007r. dłużnikza pośrednictwem
StarostySłupskiegozwrócił się do wierzycielaz pismemo umorzenieodsetek
od udzielonejjego ojcu poĘczki i przekazałna rzecz wierzyciela w dniu
06.06.2007r'kwotę 130.000'00 zł' d. kwotęjaką uzyskałze sprzedaźzy
działek
stanowiących częśc obciązonego hipoteką gospodarstwa' Kwota ta zo!}ała
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zaliczona na poczet zadŁ!żenia głównego.
W dniu 29.05.2007r.
pożyczkobiorcai jego małżonekzłoĄIi oświadczenieo rezygnacji z
prrysługującej im służebności
mieszkania.
Powiatowa Rada Zatrudnienia w Słupsku w uchwale nr 412007 z dnia
20.07.2007r.pozytywniezaopiniowała
wniosek dłużnikao umorzenieodsetek
qtułu
od zadłużpniaz
zaciągniętejpoĄczki. Jednakżedecyzja w sprawie nie
zostaławyd'ar\a, a dłużnikzostałzobowlązanvdo przedłożeniaszczegółowej
dokumentacji
w zakresiesyuacji socjalno-bytowej
wszystkichdłużników.
W dniu 10'09.2007r'wierzyciel otŹymałpostanowienieo umorzeniuśledztwa
z dnia30.08.2007r.
wszczętegona zawiadomieniewierzycielaPIIP Słupsk.
Po uzupełnieniu
dokumentacjiw zakresiesytuacjisocjalno-bfowejdłużnika
w
dniu26.09.2007r.zostaławydanadecyzjaodmawiająca
stroniewnioskowanego
przez niąumoruenia.
W dniu 25.09.2007r.dłuzrrik złożyłdo Starosty Słupskiegopropozycję
rozliczenia pozostałegozadŁlżeniaw ramach przejęcia przez Skarb Państwa
trzech działekbudowlanychznajdującychsię w miejscowościWrzeście,a
StarostaSłupskiwstępniezaakceptował
tenwniosek.
Natomiastpostanowieniemz dnia 25.09.2007r.Komomik Sądowy zawiesił
postępowanie egzekucyjne z nieruchomościwobec niezłożeniaprzez
wierzyciela dalszych wniosków, co do prowadzonegopostępowaniapo
wstrzymaniuliclacji nieruchomości.
W wyniku negocjacji doszłodo wskazaniajakiej działki dotyczyłwniosek
dłużnika
oraz do wycenytej działki,która wyniosłakwotę22.700zt.
W międzyczasie dłużnik podjął działania zmierzające do przekazania
wyodrębnionych
z nieruchomości
działekna rzecz potencjalnegonabywcy' od
którego otrzymał zad'atek zabezpieczony umowną hipoteką kaucyjną na
nieruchomości
w kwocie 600.000zł ustanowioną
celem zabezpieczeniazwrotu
zadatkuw kwocie 560.000zł oraz odsetekprzysługujących
od tej kwoĘ od
dnia l1.0l.2008r. do dnia zapłaĘ, z tytuhs zawarcia umowy sprzedaży
przedwstępnej
w dniu |3.| |.2007r.
Wobec nieprzedłozeniaprzez dłużnikaoświadczeniao wyrażeniu zgody na
bezciężarowe
odłączeniez zastau\ hipotetycznego
analizowanejdziałki dniu
15.09.2008r.
wierzycielzłoĘłwnioseko podjęciezawieszonegopostępowania
egzekucyj
nego.
W dniu 28.1l.2008r.biegĘ rewidentwydał opinię o zasadnościnaliczenia
odsetekw wysokości353.66l,13zł w wyniku któĘ zadłużenie
z tego t1tułu
stanowikwote351.993.28zł.
W dniu l0.l2.2008r. wierzyciel Został poinformowany przez starostę
Słupskiego, że podmiot uprawniony z t}.tułu hipoteki kaucy1nĄ złoĘł
notarialneoświadczenieo bezcięzarortymodłączeniuz zastawuhipoteĘcznego
działkin |62130'

Na mocy postanowieniaSądu Rejonowegow Słupskudłużnicyz analizowanej
nieruchomości,jako jej zarządcy zostali ukarani grzywnami za niewłaściwe
sprawowanietego zarządu.
W dniu 17.03.2009r.
zostałsporządzonyopelat szacunkowydziałkirlr |62130
wyceniającyjąna kwotę |69,440zł.
Na mocy postanowieniaKomomika Sądowegoz dnia |0.06.2009r.nasĘ;iło
umorzeniepostępowania
egzekucyjnego
Z mocyprawa.
W dniu 30.07.2009r.pomiędzy Powiatem Słupskimreprezentowanym
przez
Starostę sławomira Ziemianowtcza i wicestarostę Andrzeja Burego a
dłużnikiem zawarto ugodę pozasądową na mocy której dłużnik umał
zadhżenj'ew kwocie 352.793,28 zł i na poczet spłaty Ę wierz}telnościi
zobowięał się do przeniesieniana rzecz Powiatu Słupskiegow terminiedo
15.09.2009r.w drodze aktu notarialnegowłasności
nieruchomości
o łącmej
wartości338.185,00 zł. Natomiast pozostałączęśćzadtużeniaw kwocie
14'608'28zł dłuźnikzobowiązałsię wpłaciódo dnia 15.09.2009r.na konto
PowiatowegoUrzędu Pracy w Słupsku. Ugoda stanowi załączniknr 8 do
niniejszegoprotokołu.Następniew dniu 08.09.2009r.doszłodo zawarciaw
formienotarialnejumowy przeniesieniawłasności
nieruchomości
w zam|anzA
zwolnienie z długu (przedmiotowa umowa stanowi zatącnllk nr 9 do
protokołu)'
W dniu 25.09.2009r.Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
poinformowałw formie pisemnej dłużnikao całkowitymroz|iczenhl poĘczki
w celu wykreśleniaustanowionej jako zabezpieczenie spłaty t€J pojnJc7ki
hipoteki( zał.rrr 10 do protokołu).
2. W poĘczce nr 11/93 ty.tuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu
Wojewódzkiegow Słupskuz dnia 30.01.1996r.wierzyciel uzyskałw dniu
0ó.03.l996r' po złożeniuw dniu 07'12.l995r. pozwu o zafatę po
wypowiedzeniuw dniu 14.06.1995r.
umowypożyczkiw związkuz brakiemjej
spłaty w ustalonych terminach. Następnie na podstawie tego t)tułu
wykonawczegowierzyciel w dniu 08.05.199ór.wystąlił z wnioskiem o
wszczącieegzekucji.Dnia 24,05.1996r.Komomik dokonałzwrotu wniosku
egzekucyjnego w zwi'ązkll z nieuiszczeniem w terminie zaliczki na poczet
kosztów egzekucyjnych.Z kolei w dniu 16.07.1996r.
wierzyciel ponowiłswój
wnioseko wszczęcieegzekucji.
Sąd Rejonowy w Sławnie zarządzeniemz dnia 10.01.1997r.wydanym na
wniosek wierzyciela z dnia l8.1l'1996r. pozbawił dłużnika będącego
poĄczkobiorcą zaruądu nad nieruchomościami.
W ramach postępowania
egzekucyjnego
w dnill |4.02.1997r. sporządzono
opis i wycenęnieruchomości
dfużn|ka-pożyczkobiorcy
na kwotę 226.888zł.
p-ko
W zwipku z nieposiadaniem przez wierzyciela klauztsli wykonalności
byłej małżoncedłużnika-poĄczkobiorcy, która była wspóhvłaścic|elką

nieruchomości'komomik w dniu 26.02.l997t. umorzył' postępowanie
egzekucyjnez nieruchomości.
W dniu 24.03.l997r.doszłodo zawarciaugody
na podstawie,któĘ wierzyciel wyraził zgodę na wydzierżawieniezajętej
nieruchomościZakładu stolarskiego w zamian za zobowięanie do
przekazywaniaczynszruz tytLłrutej dziefŻaw na spłatęwierz)telnościUrzędu
Pracy.
Wcześniejna mocy postanowieniaSądu Rejonowego w Sławnie z dnia
2|,02.1997r, zarząd nieruchomościąstanowiącą własnośćdłużnikapożyczkobiorcy powierzono dłużnikowi będącemu poręczycielem.
Postanowieniemz dnla 28.08.1997r'Sąd Rejonowy w Słupskuw sprawiez
wniosku SP Rejonowego Urzędu Pracy w Słupsku o nadanie klauzuli
rł1konalnościp-ko małżoncedłużnika oddalił ten wniosek. w toku
prowadzonegopostępowaniaegzekucyjnegop.ko dłużnikowi-pożtyczkobiotcy
komomikw dniu2l.l0.l998r.dokonał
licyacji ruchomości
na kwotę4.600zł.
W dniu 07.04.1999r.wierzyciel składawniosek do Komornika Sądowegoo
opis i oszacowanienieruchomości,
na której zostałaustanowionahipoteka
zabezpieczającaspłatę pożyczki. W ramach tego postępowaniaw dniu
26,|0.1999r,doszłodo opisu i oszacowaniatej nieruchomości
na kwotę84.982
po
zł. Natomiastw dniu 26'0l.2000r. odbyłasię I licytacja nieruchomości,
któĘ na wniosek wierryciela doszłow dniu 05.04.2000r.do II licytacji.
Równolegle wierzyciel w dniu l0.0l.2000r. składawniosek do komomika o
dokonanieopisu i oszacowanianieruchomości,
której wyłącznymwłaścicielem
jest dłużnik-pożyczkobiorca.
W następstwie
tego wnioskuw dniu 24.03'2000r.
Zostajesporządzonyoperatszacunkowynieruchomości
na kwotę 3| '026'00zt,
Postanowieniemz dnia 05.04.2000r'Sąd Rejonowy w Sławnie udzielił
przybicianieruchomości,
na której zostałaustanowionahipotekawierzycielana
rzecz oferenta za kwotę 57.300 zł. Jednakżez utvagi na niezłożenieprzez
nabywcę ceny nabycia do depozytu sądowegoSąd Rejonowy w Sławnie
postanowieniem
z dnia 11.12.2000r.
orzekło utracieuprawnieńprzeznabyvcę.
Dlategow następstwie
tego faktudoszłow dniu 27.02'200It.do II licy{acjitej
nieruchomości.
Licyacja ta zakończyłasię udzieleniemprzybicia oferentowi,
który wylicytowałnajwyŹszącenę.Jednakżew wyniku podziałuuzyskanejze
sprzedażykwoty 75.000 zł wierzycie| Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
uzyskałtylko zwrot kosztów egzekucyjnychw wysokości5.57|,36zt na mocy
w dniu
postanowienia
SR w Sławniez dnia31.l0.200lr.Równoleglejednakże
07.03'200lr. wierzyciel złożył wniosek o przyśpieszenieegzekucji z
nieruchomości
dłużnikagłównegol zajęciejego wynagrodzeniaza pracę.W
wyniku załatwieniatego wniosku Komomik Sądowy w dniu l9.07.200lr.
na wartość
34'348'00zł. W
zaktualizowałoperatszacunkowynieruchomości
dniu 23.|0.2002r. Komomik poinformował wierzyciela o zajęciu
wynagrodzeniaza pracę dłużnikagłównego'W dalszej kolejnościw dniu
głównegi
dłużnika
23.07'2004r.odbyłsię opis i oszacowanienieluchomości
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Po zmianiekomomika zgodniez właściwością
w dniu 17.02.2006r.
doszłodo
przysądzeniazlicytowanej nieruchomościna rzecz oferta.Jednakżez powodu
niskiej kwoty uzyskaną ze sprzedaĘ ( 4l.000 Zł ) Urząd Pracy nie został
zaspokojonyz kwoty do podziału( vide wyjaśnienie
Pani Marzeny Der w
zatącznikl nr 1l do protokołu).
Z uwagina informacjęKomomika Sądowegoz dnia 12,0|'2009r.,żenie ustalił
żadnego majątku dłużników, z którego można zaspokoić wierątelność
wierzyciel podjął działania zmierzające do ustalenia źródeł dochodów
dłużników poprzez wystą)ienie do Urzędu Skarbowego. Jednalcżete
poszukiwania okazaĘ się bezskutecznei w dniu 23'04.2009r.Komomik
Sądowyumorzyłpostępowanieegzekucyjnew stosunkudo obu dtużnikówz
egzekucji.Następniew dniu 25.05.2009r.wierzyciel
uwagi na bezskuteczność
ponowiłswój wnioseko wszczęciepostępowania
z ruchomości,
egzekucyjnego
gospodarczej,
nieruchomości'
rachunkubankowego,prowadzonejdziałalności
v"ynagtodzeńza pracęoraz innych świadczeńwobec obu dłużników.Zgodnie z
zawiadomieniemKomomika Sądowegoz dnia 03.06.2009r.postępowanieto
zostałowszczętei \'vjego wyniku nastą)iłozajęcie wynagrodzentaza pracęoraz
Następniew dniu
wierzytelności
zasiłkuchorobowegoi innychwierzytelności.
22.06.2009r.wierzyciel zleciłKomomikowi Sądowemuposzukiwaniemajątku
wynika,ize
dłużników.Z infotmacj|KomomikaSądowegoz dnia 14.10.2009r.
prowadzonew trybie art. 80l i 761 kpc postępowanienie doprowadziłodo
wyjawieniamajątkudłużników.W tej s;'tuacjiwierzyciel w dniu 26.10.2009r.
złożf wniosek o zawieszenie postępowaniaegzekucyjnego.Na mocy
postanowieniaKomomika Sądowegoz dnia 30.10.2009r.postępowanieto
zostałozawieszone.
3. W pożyczce nr 18/94 t1tuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu
Wojewódzkiegow Słupskuz dnia 07.|I.1996r.uzyskanow dniu 23,12'|996r.
wydanegona skutek pozwu wniesionegow dniu 19.09.1996r.w zwięktl z
wypowiedzeniemw dniu 14.06.1995r.umouy pożryczkiz powodu braku jej
spłaĘw ustalonychterminach.
juz w lipcu 1995r.ustalono,żemaszynyi urządzen1.a
objęteumową
Jednakże
przewtaszczenia wystawił na lic)tację UrZąd Skarbowy w Stupsku' który
załatwiłodmownie wniosek poĄczkodawcy o wyłączeniespod egzekucji
ruchomościobjętych umową przewtaszczentaz uwag| na przysługującemu
ustawoweplawo zastawu.Na podstawiew/w t}tułuwykonawczegowierzyciel
w dniu 14.0l.l997r. wystąlił o wszczęcie egzekucji przeciwko trzem
dłumikom solidamym. Zgodnte z protokołemzajęcia ruchomościz dnia
|7.03.1997r'sporządzonymprzez Komomika Sądowegodoszło do zajęcia
dwóch samochodówi przyczepytymczasowobez wyceny.Lecz 1akibyłdalszy
efekt tego zajęcia nie wiadomo. JednakŹedoszłodo zbiegu egzekucji z tłvema
innymi wierzycielamii na mocy postanowieniasądowegoz dnia 27.05'\fl97r.

wznaczono właściwyorgan egzekucyjny. Na wniosek dłużnika będącego
poręczycielem' który zobowięałsię do dobrowolnejspłatyzadłużenia
w ratach
miesięcmychpo l00 zł,po dokonaniuspłatyw kwocie l.l00 zł wierryciel w
dniu 09.02'1998r.wycofałwnioseko prowadzenieegzekucjiz wynagrodzenia
za pracę. Natomiast egzekucja prowadzona w stosunku do drugiego
poręczycielaz jego wynagrodzeniaza pracę okazałasię skutecma.Zaśw
stosunkudo dłużnikagłównegobyłanieskuteczna,gdyż,dłużnikten nie miał
stałegoźródłautrzymania,nie posiadałruchomości
podlegającychegzekucji,a
przeciwkoniemuprowadzonychbyłokilka sprawegzekucyjnych.
Dlategoteżw
2001r.wierzyciel podjąłdziałaniazmierzającedo ustaleniaprowadzonejprzez
dłużnikagłównegodziałalności
gospodarczej.
Natomiastw dniu 16.11.200lr.
wierzyciel wezwał dłużnika głównego do ZwTotu równowartości
przewłaszczonychruchomości. Wobec bezskuteczności
tego wezwania w dniu
2|.|2.200|r' wierzyciel wyst@ił do Sądu Rejonowegow SłupskuWydziału
Ksiąg WieczysĘch o podanie czy dtużnik główny i jego małżonkasą
właścicielami
nieruchomości.
Z informacjiSąduuzyskanejw dniu 28.0l.2002r.
wynikało,że dtużnicysą właścicielami
dwóch nieruchomości.
W następstwie
tego ustaleniaw dniu 13.03.2002r'wi'erzycie|złoĄł wniosek o egzekucjęZ
nieruchomości.
W lutym 2003r' doszło do zbiegu egzekucji z Urzędem
Skarbowymw Słupsku.
Następnie w dniu 26.06.2003r.wierzyciel złołł wniosek do Komomika
Sądowegoo umorzeniepostępowaniaegzekucyjnegowobec poręczycieliw
związkls ze spłatą należności,którą poręczyli. Wniosek ten został
uwzględniony' a postępowaniezostało w tym zakesie |morzone przez
komomikasądowegopostanowieniem
z dnia |6.07.2003r'
W dniu 25.03.2004r.wierzyciel wystąlit z wnioskiem o nadanie klauzuli
przeciwkomałżonkowi
rtykonalności
głównego.
dłużnika
W dniu 10.04.2006r'komomik sądowy zawiadomiłwierzyciela,że dłlsżnik
główny nie posiada majątkuruchomegoi wierzytelności
oraz posiada duże
zobowiązaniapodatkowe.
Następnie w dniu 23.05.2006r. doszło do zawieszenia postępowania
egzekucyjnego na wniosek wierzyciela z uwagi na zał.oż.enie
sprawy o
wyjawieniemajątkudłużnika.
W dniu 27.06.2007r.nastąliłoumorzeniepostępowania
egzekucyjnego
z mocy
prawaz powodu upływurocmegojego zawieszeniai nie podjęciaczynności
przez wieruyciela.
W dniu 29.08.2008r'wierzyciel otrzymujez Utzędu Skarbowegow Słupsku
informację,że dłuznik główny prowadzi działalność
gospodarcząz której
osiągadochody'w następstwietego wierzycielw dniu 29.12,2008r.występuje
z wnioskiemo wszczęcie egzekucjiz ruchomości,
nieruchomości,
rachunku
bankowego,działalnościgospodarczej,wynagrodzeniaza pracę i innych
świadczeń.
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W dniu 05.0l.2009r' Zostaje wszczęta egzekucja przeciwko dłużnikowi
głównemuijego małżonce
w wyniku którego w dniu 06.0l.2009r.doszłodo
zajęciaruchomości
o wańości4.00 zł,w dniu 07.0|.2009r.do zajęciarachunku
bankowegodłużnika,
a w dniu 09.0l.2009r.zajęciawierz1Ąelności
dłużnika'
Z uwagina wszczętepostępowanie
egzekucyjnewierzycielw dniu l ó.0l.2009r.
jej
złozyłwnioseko
zawieszeniei zaliczeniewpłatna spłatęnależności
głównej
i zadeklarowałspłatyw ratachmiesięcznychpo 600 zł. Wniosek dłużnikaw
dniu 22.0l.2009r. zostałzałatwionynegatywnieprzez wierzycie|a.W dniu
06.02'2009r. wierzyciel otrzymuje informację od pracodawcy dłużnika
głównegoo okresie jego zatrudnieniai podjęciu od dnia 0l.0l.2008r.
gospodarczej.
działalności
Z ko|eiw dniu 02.03.2009r.
głównyponawia
dłuźnik
swoją prośbęo zawieszenie egzekucji komomiczej przedstawiającswoją
s1tuacjęmaterialno-bytowąi dek|arującmiesięcznewpłaty tytułemspłaty
zadłużenia
w kwocie 700 zł.
W związku Z tą prośbądłużnikawierzyciel dokonałustaleniau komomika
sądowego,że dokonujeon dobrowolnychwpłati dokonałich |2 na łączną
kwotę 8.41l'04 zł ( ostatniawpłataw kwocie l.420,00 zł dokonanaw dniu
0 1 . 0 3 . 2 0 1 0) .r .
4
W pożtyczcenr 4619 tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu
Wojewódzkiegow Słupskuz dnia 20.1|.1996r.wierzyciel uzyskałw dniu
08.0l.l997r. po złożeniuw dniu 29.07.l996r.pozwu o zapłatępo
wypowiedzeniu w dniu 29.05.1995r. umowy pożyczki w związku z
nieregulowaniemprzez pożly
czkobiorcę ustalonych spłat.Przed złożeniem
pozwu wierzyciel prowadził postępowanie w celu ustalenia miejsca
zamieszkaniapożyczkobiorcy'które okazĄ się bezskutecznew związku z
crym zostałustalonykuratordla nieznanegoz miejscapobytu.
Po uzyskaniutytułuwykonawczegow dniu 2|'0L.|997r.wierzycielwystąpiłz
wnioskiemo wszczęciepostępowaniaegzekucyjnegop.ko dwóm dłużnikom
solidamym, tj. pożyczkobiorcyi właścicielowinieruchomości,na której
ustanowionohipotekętytułemspłatynależności
z umowy pożyczki.Zgodniez
zawiadomieniemKomomika Sądowegoz dnia |3.02.|997|'zostaławszczęta
egzekucjaz nieruchomości,
na której ustanowionabyłahipoteka.W trakcietej
egzekucji okazałosię, że dłużnikhipotecznyod miesiąca kwietnia 1996r.
przebywa za granicau o czym wierzyciel został w dniu 24.03.1997r.
poinformowanyprzez komornikasądowego.Na monit komomika sądowegoz
dnia |2,06.|997r.wierzyciel w dniu 20.06.l997r.złożyłwniosek o dokonanie
opisu ioszacowania nieruchomości,
w stosunkudo której prowadzonabyła
egzekucja.Stosowniedo obwieszczeniaz dnia |7-07.|997r.komomik sądowy
przystąpiłdo opisu i oszacowaniaprzedmiotowejnieruchomości,
o czym
zostałapoczyniona wzmianka w księdze wieczystej tej nieruchomości.
W
ramach tych czynnościkomomika w listopadzie 1997r. dokonano wicenY
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nieruchomości
na kwotę35'f57 zł'na którąto wycenędłużn|k
złoŻył
skargędo
Sądu'która zostałaodrzucona.Z ko|eiw dniu 16.0ó.l998r.doszłodo I licytacji
nieruchomości,
na której nie byłooferentów.w następstwietego stanuŹeczy
na wniosek wierzyciela z dnia 22.06.|998r.komomik sądowywyznaczyłna
dzień 02.09,|998t.,która nie doszłado skutkuz uwagina brak reflektantów.W
dniu 08.09.1998r.dłużnikhipoteczny zaproponowałzbycie we własnym
zakesie tej nieruchomości
i przekazanieuzyskanejnależności
Z tego q/fułuna
rzecz wierzycie|a.Propozycjata nie zostałajednak przyjęta, a wierzyciel w
dniu 08'09.1998r.złożył
wnioseko przejęciena własność
tej nieruchomości.
Na
mocy postanowienia
SąduRejonowego
w Sławniez dnia 08.l1.1999r.sygn.
Akt I Co 53/98 nast@iłoprzysądzenienieruchomości
w cenie 23.505 zł na
rzecz wierzycie|a,Natomiastna podstawiepostanowieniaSąduRejonowegow
Sławniez dnia 08.01.1999r.udzielonoprzybiciaprzedmiotowejnieruchomości.
Kolejnympostanowieniem
z dnia l0'07.2000r.SądRejonowyw Sławnieustalił
sumę podlegającąpodziałowiz egzekucji'Z ko|ei w dniu 30'05.2001r.na
wniosekwierzycielaz dnia 15.03.2000r.
dokonanowpisu jako właściciela
SkarbPaństwaPowiatowyUrząd Pracy w Słupskuw miejscedotychczasowego
właściciela.
W związku z przejęciempŹez Starostwow SłupskuPowiatowego
Urzędu Pracy w Słupskupo przekazaniuw dniu 28.0ó.2001r.ptzez Urząd
w dniu 29.10.2004r.
dokumentów stwierdzającychprzejęcienieruchomości
dokonanozmiany wpisu w księdzewieczystejprowadzonejdla analizowanej
w częścioznaczeniawłaściciela
nieruchomości
na Skarb Państwa. starosta
PowiatuSłupskiego.
W dniu 15.06.2009r.
PowiatowyUrządPracyw Słupskupowziąłwiadomość
ze
StarostwaPowiatowego w Słupsku,że na podstawie decyzji Wojewody
Pomorskiegoz dnia 20.09.2007
r. nr SR/R-llI-7710/25107wydanejw oparciuo
ań. l3 ust'2.4 ustawyz dnia l9.l0.199lr.o gospodarowaniu
nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa( jt. Dz.U. z 2004r.nr 208, poz. 2128 z póżn. zm. )
przedmiotowej
przez
stwierdzononieodpłatne
nabyciewłasności
nieruchomości
wmz z
Gminę Kępice , jednocześniegmina ta przejęła nieruchomość
zobowiązaniamiwobec osób trzecich ( decyzja stanowi załączniknr 12 do
protokołu). W międzyczasieod 22'0|.2009r.PowiatowyUrząd Pracy ubiegał
się o odzyskanieutraconegoĘtułu wykonawczegow postaci wyloku Z dnia
w dniu24.08.2009r.
20.1|.|996t,,
któryodzyskał
przez Gminę Kępice Dyrektor
W związku z przejęciemWw nieruchomości
PowiatowegoUrzędu Pracy w Słupskuw dniu 10.09.2009r.powiadomił
StarostęSłupskiego,ż:ezamlerza \J!Tstą]ićdo Burmistrza Miasta i Gminy
Kępice o przekazaniekwoty 23.129,49zł jako niespłaconegozadt|]żeriez
pożyczki.Przedmiotowewystąlieniezostałowystosowane
w
tytułuzaciągniętej
dniu 24.09.2009r.
W odpowiedzina to wystą)ienieBurmistrzKępic w piśmiez
dnia 06.10.2009r'( w załącznikunr 13 do protokołu) odmówiłprzekazaniptej
należności
istwierdził, że wierątelnościSkarbu Państwazostaływ
iku
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tego przejęciazaspokojonei wygasĘ.Nadto Burmistrzwskazał,iż w księdze
wieczystejprowadzonejdla tej nieruchomości
nie zostaławpisanahipotekana
rzeczPowiatowegoUrzęduPracy w Słupsku.
IV. Postępowanie zmierzające do zabezpieczenia zwrotu środków
finansowychuzyskanychze zwrotu pożyczekna rzecz Funduszu Pracy.
l.W prrypadku umowy nr 8/93 dłużnikspłacił26,5f %ozadłuzeniaz tytubl
poĘczkl w postacizadłużenia
zaciągniętej
głównegow kwocie 123.334'48złi
odsetek ustawowychw kwocie 355,726'20zł. Zostało spłaconew całości
zadfuzeniegłównei obecniepozostajedo zapłatykwota 351.993,28zł z t'ĄsŁtl
należnych odsetek. Stan zadłużenia\ roz|iczenie pożyczki przedstawiają
załącznikinr 14 i 15 do niniejszego protokołu.Nadto na skutek zawańej ugody
pozasądowej
pozostałą
część
zadłużenia
w kwocie 14.608,28zł nie znajdującej
poĘcia w wartościprzeniesionychna własność
nięruchomości
o wartości
338.l85'00 zł dłużnikwpłaciłna konto PowiatowegoUrzędu Pracy w Słupsku
w dniu 07.09.2009r.11. przed zawarciemnotarialnejumonry przeniesienia
własności
nieruchomości
w zamianza zwolnieniez długu( stanowiącej
załnr 9
do protokołu). Przejęcie tych nieruchomości
nastąliło na rzecz Powiatu
Słupskiego.Zgodnie z wyjaśnieniamiNaczelnika Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
StarostwaPowiatowegow Słupskuz dnia 26,03.2010r,
PowiatowyUrząd Pracy w Słupskujako jednostkaorganizacyjnawchodzącaw
prawneji w związkuz
składadministracjizespolonejnie posiadaosobowości
tej nieruchomości.
Natomiastprzejętedziałki
Ęm nie mógłprzejąćna własność
nie zostĄ przeznaczone do sprzedazy ( vide pismo z dnia 26.03.2010r.
stanowiące Zatącznik nr 16 do niniejszego protokołu). Aktualnie zgodnie z
pismemskierowanymprzez DyrektoraPowiatowegoUrzęduPracy w Słupskuz
dnia 25.09.2009r.analizowanapozyczka zostałacałkowicie rozliczona , a
dłużnikna podstawietego pisma wystąpiło wykreślenie
hipoteki KW 7080 .
Jednakżezgodniez pismemMinisterstwaPracy i Polityki Społecznejz dnia
02.02.20|0t. nr DF -I-02|2-44-AP/l0 ponieważpoĘczki były udzi'e|aneprzez
rejonoweurzędypracyze środkówFunduszuPracy to zgodniez art.5l ustawy
z dnia 16.10.1991r.o zatrudnieniui bezrobociuoraz arl. 103 ustawy z dnia
20.04.2004r.o promocji zatrudnieniai insĘtucjachrynku pracy dysponentem
FunduszuPracy będącympaństwowymfunduszemcelowym był i pozostaje
nadalministerwłaściwy
do sprawpracy.Zatemśrodkiuzyskanetytułemzwrotu
udzielonychpożzyczek( w przypadkuniedotrzymaniawarunków umowy w
przedmiocie udzielenia pożryczkt) winny byó przekazanena konto dysponenta
FunduszuPracy, tj. Ministra Pracy i Polityki Społecmej( vide przedmiotowe
pismo w załącznikunr 17 ). W konsekwencjitego stanurzeczy przejęcie
powinno nastą)ić na rzecz S
własność
analizowanychnieruchomości
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Państwa, którego interesyreprezentujestarostaw ramachdyspozycjiart.23
(jt. Dz.U. z
ustauy z dnia 2l sierpnia l997r. o gospodarcęnieruchomościami
2004r,nr 26|' poz.2603zpóżn'zm.), a niePowiatuSłupskiego.
2. W przypadku umowy nr l1l93 stan aktualnego zadłuż'enia
obrazuje
Załączniknr 18 do protokołui wynosi ono |22.482'38zł. Na zadłużenie
to
gtównegow wysokości76.820'70zł de facto nie
składasię kwota Zadłużenia
spłaconego
w ogóle oraz odsetki ustawowew wysokości45.2|9'37zł' które
Zostałyspłaconew kwocie |7.958,54zł,co stanowiza|edwieI2,8%o
ogólnego
( |lcząc bez kosztów egzekucyjnychi Zastępstwaprocesowego).
zadłUzerLia
Prowadzonepostępowanie
egzekucyjnez uwagina inne zobowiązaniadłużnika
i braL zgody jego rnałżonkala zaciagnięcie poĄczki de facto jest
nieefektywne.Natomiast poszukiwaniamajątkudłużnika,z którego można
zaspokoiówielzytelność
Urzędu Pracy z tytułuzaciągniętejpoźLyczki
okazaĘ
się bezskuteczne.
Tymczasemzadtvileniaw związkuz niespłaconą
należnością
jest
głównącałyczas narastaijego spłata
w związk}Z tym
wątpliwa.
3. W przypadku umowy nr 18/94stan zadłUżenia
zgodniez załącznikiem
ff
19 do protokołu
wynosi 65.29l,53zł iskłada się na nie kwota zadłużenia
głównego wynosząca 3|.869,76 zł i odsetek ustawowych w wysokości
33'42L,77zł. W sumie dfużnikgłównysam spłacił9,7%o
zadłuŻenia
ogólnego,
tj. kwotę 7.030'59zł' Dodatkowokwota l0.000 zł zostaławyegzekwowana
od
poręczycieli'którzy poręczyli tylko spłatęzadłużenia
do tej kwoty. Aktualnie
jest
prowadzone
w stosunkudo dłużnikagłównegoskutecznepostępowanie
egzekucyjnew ramach którego dokonywanesą systematycznewpłatyprzez
dłużnika.Wielkośćtych wpłat iich wysokośćobrazuje zaświadczenie
o
dokonanychwpłatachwystawioneprzez Komomika Sądowegoprzy Sądzie
Rejonowymw Słupskuz dnia |7.03.20|0r.stanowiącęzatączniknr 20 do
niniejszego protokołu. Podstawowym problemem związanym ze spłatą
zadłuzenia było znaczne obciążenie dłużnikagłównego zobowiązaniami z
innych tytułów, które pozbawiły skutecznościzabezpieczenia poprzez
przewłaszrzeniemaszyn i urządzeń' które przed wszczęciem postępowania
egzekucyjnegoplzez Powiatowy Urząd Pracy w Słupskuzostałyzajęte w
Iamach ustawowego prawa zastawu p|zez Urząd Skarbowy. Natomiast
poręczeniaosób fizycznych zabezpieczała
wysokość
tylko spłatę25o/oĘ|ko
należności
głównej.Stądproblemyz wyegzekwowaniem
tej wierzytelności.
4. W przypadku umowy nr 46194 zaewidencjonowana
księgowo kwota
wierzytelnościZ t}tufu niespłaconejpożyczki na podjęcie działalności
gospodarczejwynosif3,|29 '49zł . Stanzadłużenia
obrazujezałączniknr 2l do
niniejszego protokołu.Jednakżew związku z przesądzeniemwłaspości
nieruchomości
o powierzchni 9,33 ha położonej
w miejscowości
Wardno _
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Łużki 3' mającej urządzoną księgę wieczJstą KW Nr 24698 w Sądzie
Rejonowymw Sławnie_ SkarbowiPaństwaPowiatowemuUrzędowi Pracy w
Słupskuw cenie 23.505 z| uznać na|eżzy,
że wierz}telność
z ty'tułuumowy
poźLyczki
zostałazaspokojona( vide postanowieniez dnia 08.ll.l999r. sygn.
Akt I Co 53/98stanowiącezałączniknr 22 do protokotu). W tej sprawieopinia
prawna z dnia 24'03,2010r. stanowiącazałączniknr 23 do niniejszego
protokołuoraz notatkaPani MarzenyDer z dnia 3l.03.2010r.załnr 24 ). Stanu
zaspokojeniaSkarbu Państwa z przedmiotowegotytułu nie zmienia fakt
stwierdzeniaprzez WojewodęPomorskiegow decyzji z dnia 20.09.2007r.nr
ŚR,/R-uI-77l0/25107 nieodpłatnego nabycie własności analizowanej
przez Gminę Kępice na mocy art. 13 ust.2.4 ustawy z dnia
nieruchomości
19.l0.l99lr.o gospodarowaniu
nieruchomościami
rolnymiSkarbuPaństwa( jt.
Dz.U' z 2004r.nr 208' poz. 2|28 ze zm. ). Gmina przejęłate nieruchomości
wraz z zobowiązaniamiwobec osób trzecich.Jednakżew księdze wieczyĘ
prowadzonejdla tej nieruchomości,
na co wskazanojuż w częściII protokołu,
nie zostałaujawniona hipoteka zabezpieczającazwrct należności
z tytułu
udzielonej pozyczkt, Hipoteka ta nie mogtaby być ujawniona obecnie po
zmianie właściciela
tej nieruchomości,
Zatem w stosunkudo Gminy Kępice
PowiatowyUrządPracy w Słupskunie dysponujeżadnymregresem.
Reasumując
wierątelność
z tytułutej umowynależyumać za zaspokojoną.
V. WNIOSKI
l . Analizowane poźryczki były udzielane bez należ}tego ustalenia

wypłacalności
poż7czkobiorcy,na co wskazująujawnionew procesie
egzekucji wysokie zobowiązaniaz innych tytułów i brakiem innego
majątku,z któregomożnadochodzićzaspokojeniawierzytelności.
2. Z nieuzasadnionym opóźnieniem byĘ podejmowane dział'ania
zmieruającedo egzekucji z tytułuzaciągnięĘchpożyczek,co skutkowało
skomplikowaniempostępowaniazmierzającegodo wyegzekwowania
spłatyudzielonychpozyczeki narastaniem
zadfużenia
z tegotytułu.
3 . Zaistnienieniemajdującychuzasadnieniaprawnegozmiany wierzyciela
reprezentującego
Skarb Państwa. StarostwoPowiatowe w Słupskuna
PowiatSłupski.
4. Stwierdzono długotrwały brak spłaty wierzytelności z t)tułu
zaciągniętychpoźryczeki przewidywane nie zakończenie procesu
egzekucjiw najblizszymczasie.
Na tvm orotokółzakończono.
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Fakt przeprowadzenia
kontroliodnotowanow ksiąlce kontroliUrzędu.

POUCZENIE
l ) Kierovłnikowi podmiotu kontrolowanegomoże odmówić PodPisania

protokołukontroli,składając
, w terminie7 dni od dniajego otrzymania'
wyjaśnieniaprzyczyn tej odmowy.
Kierownikowi pomiotu kontrolowanegoprrysługujeprawo zgłoszenia,
przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeńdo
ustaleń zawańych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia
otrzymaniaprotokołukontroli

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,Po jednym
egzemplarzt pozostawionou Starostyi wjednostce kontrolowanej.
Integralnączęścią
składowąniniejszegoprotokołustanowiązałącmikiod nr l
go z+.

starostasłupski
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