
WR.526.07.2021                                                                                             Pleszew, dnia 14.07.2022 r.  

 

 

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 

Klubu Sportowego Kosz Pleszew z siedzibą w Pleszewie ul. Kochanowskiego 4/4 

 

umarzam 

 

Klubowi Sportowemu Kosz Pleszew z siedzibą w Pleszewie ul. 

Kochanowskiego 4/4 należność z tytułu zwrotu do budżetu Miasta i Gminy Pleszew części dotacji  

w kwocie 2329,80 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 80/100) wraz  

z odsetkami naliczonymi w związku z brakiem zwrotu w ustawowym terminie. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 13.07.2022 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wpłynął wniosek Klubu Sportowego 

Kosz Pleszew o umorzenie należności ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 

27.05.2022 r. WR.526.07.2021 z tytułu zwrotu do budżetu Miasta i Gminy Pleszew dotacji pobranej  

w nadmiernej wysokości w kwocie 2 329,80 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć 

złotych 80/100) wraz z naliczonymi odsetkami. 

W uzasadnieniu wniosku podkreślono trudną sytuację finansową Klubu, która zmusza do wycofania 

drużyny seniorów z rozgrywek 2 Ligi Mężczyzn i rywalizowania w niższej lidze w przyszłym sezonie. 

Klub Sportowy Kosz Pleszew zrealizował jedno z działań zadania publicznego pn. „Prowadzenie  

i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej” w większym zakresie niż założono 

pierwotnie w ofercie (działanie nr I.1.1. „Delegacje zawodników”). W związku z powyższym, ustalona 

wysokość kwoty dotacji do zwrotu jest wynikiem przekroczenia liczby jednostek(km) w odniesieniu do 

liczby jednostek(km) wg oferty, co nie ma wpływu na osiągnięcie przez Klub zakładanych rezultatów 

oraz na jakość zrealizowanego zadania, wręcz przeciwnie, wyższa liczba jednostek gwarantowała, że 

zasięg oddziaływania zadania publicznego uległ zwiększeniu. 

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że Klub uczestnicząc w rozgrywkach pod nazwą KS Kosz 

Kompaktowy Pleszew oraz uzyskując wysokie miejsce w rywalizacji sportowej przyczynia się do 

promocji Miasta Pleszew.  

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. 

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. Klub Sportowy Kosz Pleszew, ul. Kochanowskiego 4/4, 63-300 Pleszew 

2. Wydział Finansowy UMiG Pleszew 

3. a/a 


