Pleszew, 2016 – 12 – 21

Znak sprawy: WK.527.2.2016

DECYZJA
w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz 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(t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Beneficjenta Klubu Sportowego STAL PLESZEW. z siedzibą w Pleszewie przy Al.
Mickiewicza 6 w przedmiocie umorzenia należności z tytułu zwrotu do budżetu
Gminy Pleszew części dotacji w kwocie 942,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści
dwa 00/100 zł) wraz z odsetkami naliczonymi w związku z brakiem środków w
ustawowym terminie, ustalonej pismem Z – cy Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z
dn. 26.08.2016 r. Fn.526.06.2016.

Umarzam
Klubowi Sportowemu STAL PLESZEW z siedzibą w Pleszewie przy Al. Mickiewicza 6
należnośćz tytułu zwrotu do budżetu Gminy Pleszew części dotacji w kwocie 942,00
zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa 00/100 zł) wraz z naliczonymi odsetkami.

Uzasadnienie
W dniu 09.12.2016r. do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wpłynął wniosek
Klubu Sportowego STAL PLESZEW z siedzibą w Pleszewie o umorzenie należności
z tytułu zwrotu do Gminy Pleszew części dotacji w kwocie 942,00 zł (dziewięćset
czterdzieści dwa 00/100 zł) wraz z naliczonymi odsetkami w związku z brakiem
środków w ustawowym terminie, ustalonej pismem Z – cy Burmistrza Miasta i Gminy
Pleszew z dn. 26.08.2016 r. Fn.526.06.2016. W uzasadnieniu wniosku podkreślono,
że powodem zaistniałej sytuacji były przesunięcia finansowe wynikające ze
zmiennych wysokości wynagrodzeń sędziów i rotacji wydatków rzędu 15% pomiędzy
wydatkami w usługach transportowych i zakupem obuwia. 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. Klub sportowy STAL
PLESZEW wykonał zlecone zadanie, osiągając założone rezultaty. Klub od wielu lat

propaguje i upowszechnia ideę uprawiania sportu masowego i rekreacji wśród
mieszkańców gminy Pleszew. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowanych
trenerów przez co nieustannie podnoszony jest poziom wyszkolenia sportowego
zawodników. O istotnym znaczeniu klubu dla lokalnej społeczności świadczą jego
liczne osiągnięcia o znaczeniu ponad lokalnym czym w dużej mierze przyczynił się
nie tylko do popularyzacji uprawiania sportu na terenie gminy, ale jednocześnie
poprzez swoją sportową działalność promował i w dalszym ciągu promuje gminę na
zewnątrz.
Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wypełnione zostały przesłanki
umożliwiające organowi wydanie decyzji o umorzeniu przedmiotowej należności

Pouczenie
Od decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Pleszew w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Otrzymują:
1) beneficjent

2) a/a
Do wiadomości:
1. BIP Gmina Pleszew
2. tablica ogłoszeń UMiG Pleszew
Z – ca Burmistrza
Arkadiusz Ptak

