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SPRAWOZDANIE 

z wykonania planu spłaty wierzycieli za rok 2016 

 

Działając na podstawie przepisów art. 49118 ust. 3 Pr. up., niniejszym składam 

sprawozdanie za rok 2016 r. z wykonania planu spłaty wierzycieli ustalonego postanowieniem 

tut. Sądu z dnia 06 lutego 2016 r.  

 

I. Osiągnięte przychody – 20.960 zł brutto: 

1) wynagrodzenie z tytułu umowa o pracę 31.500 zł brutto (2.800 zł brutto miesięcznie  

x 10) 

2) wynagrodzenie z tytułu umowy o zlecenia 3.500 zł brutto (jednorazowe zlecenie) 

 

II. Spłacone kwoty 

 

Zgodnie z treścią ww. planu spłaty wierzycieli zostałem zobowiązany do dokonywania na rzecz 

każdego z oznaczonych w nim wierzycieli spłat w kwocie 100 zł miesięcznie (łączna kwota 

miesięcznych spłat 500 zł) przez okres 36 miesięcy, począwszy od miesiąca następnego  

po dacie uprawomocnienia się ustalającego go postanowienia, co nastąpiło w lutym 2016 r. 

 



W 2016 r. dokonałem spłaty wierzycieli w łącznej kwocie 5.000 zł, tj. 500 zł miesięcznie przez 

okres 10 miesięcy począwszy od marca do grudnia 2016 r. Spłat dokonywałem przelewem  

na rachunki bankowe wskazane przez wierzycieli w terminie ustalonym w ww. planie spłaty 

wierzycieli, tj. do 15 dnia danego miesiąca. Na dowód powyższego w załączeniu przedkładam 

potwierdzenia przelewów.  

 

III.  Nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał 

okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,  

tj. kwotę 4403,78 zł. 

 

W dniu 26 sierpnia 2016 r. nabyłem używany samochód marki Opel Astra (rok produkcji  

2005 r.) za cenę 5.000 zł. Na dowód powyższego w załączeniu przedkładam umowę sprzedaży. 

 

IV. W załączeniu przedkładam kopię rocznego zeznania podatkowego za 2016 r. 

 

 

 

……………………………….. 

Adam Kwiatkowski 

 

Załączniki: 

1. PIT 36 za rok 2016; 

2. Potwierdzenia przelewów x 60; 

3. Umowa sprzedaży samochodu marki Opel Astra z dnia 26.08.2016 r. 


