Pleszew, dnia 13.02.2020r.
Or. 526.4.2020
DECYZJA
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 2019r.,
poz. 869 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Żaki” z siedzibą w Taczanowie Drugim 32C
umarzam
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Żaki” z siedzibą w Taczanowie Drugim 32C
należność z tytułu zwrotu do budżetu Miasta i Gminy Pleszew części dotacji w
kwocie 571,66 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden 66/100 złotych) wraz z
naliczonymi odsetkami.
Uzasadnienie
W dniu 11.02.2020r. do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wpłynął wniosek
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żaki” o umorzenie należności ustalonej pismem
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.01.2020r. Fn.526.04.2020 z tytułu
zwrotu do budżetu Miasta i Gminy Pleszew części dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości w kwocie 571,66 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden 66/100 złotych)
wraz z naliczonymi odsetkami.
W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że prowadzone zajęcia sportowe z dziećmi i
młodzieżą w zakresie piłki nożnej cieszą się coraz większym zainteresowaniem i
zwrot takiej kwoty jest dla klubu znacznym problemem z uwagi na trudną sytuację
finansową oraz dalszą działalność klubu.
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.
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) Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”
2) Wydział Finansowy UMiG Pleszew
3) a/a
Do wiadomości:
============
1. BIP Miasto i Gmina Pleszew
2. tablica ogłoszeń UMiG Pleszew

