
 Pleszew, dnia 14.02.2022 r. 
 Or. 526.3.2022 
 
 

D E C Y Z J A 
w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji 

 
Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego, art. 64 ust.1 w związku z art. 55 oraz art. 56 ust. 1 
pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., 
poz. 305 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pleszewskiego Stowarzyszenia 
„Kocia Łapka” z siedzibą w Pleszewie ul. Podgórna 19 

 
umarzam 

 
Pleszewskiemu Stowarzyszeniu „Kocia Łapka” z siedzibą w Pleszewie  
ul. Podgórna 19 należność z tytułu zwrotu do budżetu Miasta i Gminy Pleszew części 
dotacji w kwocie 956 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych) wraz 
z odsetkami naliczonymi w związku z brakiem zwrotu w ustawowym terminie  
 

Uzasadnienie 
 

W dniu 07.02.2022 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wpłynął wniosek 
Pleszewskiego Stowarzyszenia „Kocia Łapka” o umorzenie należności ustalonej 
pismem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.02.2022 r. Fn.526.02.2022 
z tytułu zwrotu do budżetu Miasta i Gminy Pleszew części niewykorzystanej dotacji 
w kwocie 956 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych) wraz z naliczonymi 
odsetkami. 

W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że zadanie publiczne zostało 
zrealizowane w całości w terminie umowy, wszelkie formalności zostały dopełnione, 
poza tym jednym uchybieniem z przyczyny nieumyślnej w postaci przekroczenia 
terminu płatności jednej faktury o jeden dzień. 
Pomimo tego, że kwota nie wydaje się duża dla działalności Stowarzyszenia ma 
jednak zasadnicze znaczenie. 
Każde uszczuplenie zasobów Stowarzyszenia spowoduje trudności finansowe.  
Dokonanie zwrotu kwoty dotacji spowoduje przy bardzo szczupłych finansach 
Stowarzyszenia konieczność przeznaczenia pieniędzy zebranych i zgromadzonych 
na utrzymanie i żywienie kotów po zabiegach na spłatę dotacji. 

Przy braku możliwości pozyskania środków na utrzymanie kotów sytuacja 
polegająca na dokonaniu zwrotu dotacji ze środków własnych przeznaczonych na 
żywienie i utrzymanie kotów spowoduje brak możliwości dalszego funkcjonowania 
Stowarzyszenia. 
W konsekwencji cel społeczny - sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na 
terenie Miasta i Gminy Pleszew ograniczająca populację zwierząt bezdomnych nie 
będzie mógł być w ogóle realizowany. 

Zdaniem organu umorzenie należności nie narusza interesu publicznego 
rozumianego jako zespół ogólnie zarysowanych celów, które należy wziąć pod 
uwagę w procesie stosowania prawa i zawsze odnieść go do indywidualnej sytuacji 
podatnika. Pleszewskie Stowarzyszenie „Kocia Łapka” zrealizowało zlecone zadanie 



publiczne mające na celu ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez 
sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 
Ponadto podjęte przez Stowarzyszenie działania przyczyniły się do kształtowania 
odpowiednich postaw lokalnej społeczności w stosunku do kotów wolnożyjących oraz 
ochrony środowiska naturalnego. 
Mając na uwadze powyższe należy uznać, że wypełnione zostały przesłanki 
umożliwiające organowi wydanie decyzji o umorzeniu przedmiotowej należności. 

Pouczenie 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Zgodnie z art.127a Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. 
Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 

Otrzymują: 
 ======== 
1) Pleszewskie Stowarzyszenie „Kocia Łapka” 
2) Wydział Finansowy UMiG Pleszew 
3) a/a 

  
Do wiadomości: 

 ============ 
1. BIP Miasto i Gmina Pleszew 
2. tablica ogłoszeń UMiG Pleszew 


