
Uchwała Nr XIII/103/17 
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 Ostrowice 

 

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 maja 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 Ostrowice odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań w  

2015 i 2016 r. w łącznej kwocie 6 120,63 zł. (słownie zł.: sześć tysięcy sto dwadzieścia 

63/100), z tytułu wpłat na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej”. 

 

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

/-/ Marek Kuźma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XIII/103/17 

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 Ostrowice 

 

Gmina Ostrowice w dniu 22 listopada 2017 r. (pismo Fn.I.3222.1.11.2017) zwróciła się z prośbą o 

umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat należności za  2015 i 2016 rok w łącznej kwocie 

6 120,63 zł. Odsetki dotyczą należności z tytułu wpłat na realizację projektu „Poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w kwocie 2 299,89 zł. Środki na 

wkład własny zostały wpłacone zgodnie z porozumieniem, zaległości dotyczyły kwoty 

dofinansowania, gdyż zaliczka zgodnie z umową możliwa była w wysokości 40% kwoty 

dofinansowania. 

Uzasadnieniem opóźnień w regulowaniu zobowiązań była wyjątkowo trudna sytuacja finansowa 

Gminy. Od ponad roku rachunek bankowy Gminy jest zablokowany. Dług publiczny Gminy, z tytułu 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowił 36 723 640,00 zł. Gmina znajduje się na 

obszarze chronionym Natura 2000 i obszarze Drawskiego parku Krajobrazowego co stanowi 

barierę dla rozwoju gminy. W październiku 2016 roku został wprowadzony Zarząd Komisaryczny. 

Gmina opracowała program naprawczy i ubiega się pomoc z budżetu państwa. 

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.  

 

 


