
                          Pleszew, dnia  2 lutego 2017r. 
 
 Or. 526.12.2016/17 
 
 
     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 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, art. 64 ust.1 w związku z art. 55 oraz art. 56 ust. 1 
pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r., 
poz. 1870) po rozpatrzeniu wniosku  Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego z 
siedzibą w Pleszewie przy Alejach Wojska Polskiego 17  
 

umarzam 
 

Pleszewskiemu Stowarzyszeniu Tenisowemu z siedzibą w Pleszewie przy Alejach 
Wojska Polskiego 17 należność z tytułu zwrotu do budżetu Miasta i Gminy Pleszew 
części dotacji w kwocie 224,98 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery 98/100 
złotych) wraz z naliczonymi odsetkami. 
 

Uzasadnienie 
 
W dniu 05.01.2017r. do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wpłynął wniosek 
Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego z siedzibą w Pleszewie  o umorzenie 
należności ustalonej pismem Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 
19.12.2016r.  Fn.526.09.2016 z tytułu zwrotu do budżetu Miasta i Gminy Pleszew  
części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 224,98 zł (dwieście 
dwadzieścia cztery 98/100 złotych) wraz z naliczonymi odsetkami. 
 W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że powodem zaistniałej sytuacji był 
nieumyślny błąd stosowania podczas zakupu nagród i pucharów kryterium 
finansowego zamiast ilościowego oraz braku wieloletniego doświadczenia w 
realizacji zadań publicznych. 
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. Stowarzyszenie wykonało zlecone zadanie publiczne, osiągając założone 
rezultaty jednocześnie doskonale promując  miasto i gminę w kraju. 
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. 
 
 

Z-ca Burmistrza 

Miasta i Gminy Pleszew 

 

         /-/ dr Arkadiusz Ptak 

         


