Uchwała nr 1160/343/VI/2022
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29.06.2022 r.


w sprawie:
wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki

Na podstawie: art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), art. 207 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 9 pkt 1, art. 60 pkt 6 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 818), § 15 umowy nr UDA-RPSL.08.01.03-24-05D3/16-00 z dnia 20 marca 2017 r. o dofinansowanie projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Katowicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksami


Zarząd Województwa Śląskiego
Uchwala

§ 1.

Wydaje się decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez Grzegorza Jasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GINT Grzegorz Jasiński (adres: ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków, NIP: 7342922019, REGON: 120614545) dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami, otrzymanego na podstawie umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05D3/16-00 z dnia 20 marca 2017 r. o dofinansowanie projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Katowicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksami, stanowiącego płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu krajowego w łącznej kwocie 81 562,36 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy) powiększoną o wysokość odsetek określonych jak dla zaległości podatkowych, w tym:
	środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 77 892,83 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków, tj.: 

- dla kwoty 24 341,73 zł od dnia 25 kwietnia 2018 r.;
- dla kwoty 53 551,10 zł od dnia 15 marca 2019 r.
	środków budżetu krajowego w kwocie 3 669,53 zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków, tj.:

- dla kwoty 859,14 zł od dnia 25 kwietnia 2018 r.;
- dla kwoty 2 810,39 zł od dnia 15 marca 2019 r.
Zwrotu środków obejmujących należność główną wraz z odsetkami naliczonymi do dnia faktycznego zwrotu środków należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o numerze 16 1240 6292 1111 0010 6280 3897 w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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