Uchwała Nr XIII/107/17
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP
przez Gminę Połczyn Zdrój
Na podstawie art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz.2077) i § 5 uchwały Nr 9/10 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności Związku, które mają charakter cywilnoprawny, zmienionej uchwałą Nr 24/10,
Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwala, co następuje :

§ 1. Ze względu na ważny interes dłużnika związany z

interesem

publicznym umarza się

przypisane Gminie Połczyn Zdrój odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań w 2016 i
2017 r. w łącznej kwocie 28 060,81 zł. (słownie zł.: dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt
81/100), z tego:
a. z tytułu składek na utrzymanie Biura za 2016 rok w kwocie 1 148,18 zł.,
b. z tytułu wpłat na obsługę długu za 2016 rok w kwocie 414,30 zł.,
c. z tytułu wpłat na utworzenie rezerwy w 2016 roku w kwocie 137,42 zł.,
d. z tytułu wpłat na realizację projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu
środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty” w kwocie
544,14 zł.,
e. z tytułu wpłat na utrzymanie trwałości projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa
w dorzeczu Parsęty" w kwocie 189,97 zł.,
f.

z tytułu wpłat na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej” w kwocie 25 162,45 zł.

g. z tytułu wpłat na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na
terenie dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich” w kwocie 71,82 zł.
h. z tytułu wpłat na utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty ..” w kwocie 125,14 zł.
i.

z tytułu wpłat na realizację projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na
obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” w kwocie
17,53 zł.,

j.

z tytułu wpłat na realizacje projektu „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej” w
kwocie 249,86 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Marek Kuźma

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/107/17
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez
Gminę Połczyn Zdrój
Gmina Połczyn Zdrój w dniu 15 grudnia 2017 r. (pismo BF.I.3020.16.2017) zwróciła się z prośbą o
umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat należności za 2016 rok w łącznej kwocie 28 060,81
zł.
Uzasadnieniem opóźnień w regulowaniu zobowiązań była wyjątkowo trudna sytuacja finansowa
Gminy, wynikająca ze znacznego zaangażowania się gminy w projekty współfinasowane środkami
Unii Europejskiej. Gmina ma świadomość, że zmniejsza się roku na rok możliwość ubiegania się o
dofinansowanie w ramach realizowanych projektów, dlatego też chciałaby maksymalnie
wykorzystać środki, które przyniosą wymierna korzyść mieszkańcom Gminy.
Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę są z własnych środków a po zrealizowaniu i
przeprowadzeniu czynności kontrolnych Gmina otrzymuje dofinansowanie w formie refundacji
poniesionych wydatków. Mimo, iż taki sposób finansowania powoduje że Gmina znajduje się w
trudnej sytuacji finansowej, ze względu na potrzeby lokalnej społeczności Gmina nie może
zrezygnować z realizacji zadań finansowanych w takiej formie.
W związku z powyższym opóźnienia w dokonywaniu wpłat można uznać za uzasadnione i
niezawinione, z powodu złej woli, przez dłużnika.

