UCHWAŁA NR 1207 / 2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 października 2011 roku.

w sprawie : odmowy odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu wyłączenia
gruntów z produkcji rolnej .

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), oraz § 5 ust. 1 i ust. 5
uchwały Nr V/59/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011
roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj.
Wiel.
Nr 118
poz. 1956), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,
co następuje :
§
Nie wyraża się zgody na odroczenie terminu płatności należności Województwa
Wielkopolskiego w kwocie 69 064,66 zł przysługującej od HYBNER S.A. z siedzibą
Kijewo 90,63-000 Środa Wlkp. stanowiącej opłatę z tytułu wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu i Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii
i Administrowania Mieniem w Poznaniu .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do uchwały nr 1207/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 października 2011 roku

Decyzjami Starosty Średzkiego znak: GN – 6012-27/07 z dnia 19 kwietnia
2007 roku i GN.6012-69/07 z dnia 09 października 2007 roku, wyłączono z produkcji
rolnej grunty położone w Kijewie o pow. 1,7545 ha, stanowiące część działki nr ewid.
23/47, oraz grunty o pow. 1,2428 ha stanowiące działkę nr 23/48, przeznaczone pod
budowę budynku biurowo – socjalnego i produkcyjno – magazynowego w zakresie
produkcji wyrobów z ceramiki, oraz budynku biurowo – socjalnego i produkcyjno –
magazynowego w zakresie produkcji wyrobów ceramiki sanitarnej oraz parkingu dla
60 samochodów. Ustalono stałe opłaty roczne w wysokości odpowiadającej
równowartości 101,89 tony ziarna żyta, oraz 78,364 tony ziarna żyta płatne przez
okres 10 lat, płatne począwszy od 2008 roku w terminie do dnia 30 czerwca danego
roku.
Spółka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z prośbą
o odroczenie terminu płatności opłat rocznych za rok 2011 ustalonych ww. decyzjami
administracyjnym na łączną sumę 69 064,66 zł, motywując swoją prośbę trwającym
od ponad roku kryzysem panującym na rynku, który zbiegł się w jednym czasie
z oddaniem do użytku nowej fabryki w Kijewie. Wnioskodawca nadmienił,
iż w najbliższym czasie planuje sfinalizować transakcję sprzedaży jednej ze swoich
nieruchomości, a pozyskane z transakcji środki przeznaczone zostaną na budowę
nowej hali w Kijewie, jak również spłatę wymagalnych zobowiązań. Do wniosku
o odroczenie płatnościach załączono dokumenty o uzyskanych dochodach
tj. sprawozdania finansowe za lata 2008, 2009, 2010 z których wynika, iż firma
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą posiada dochody umożliwiające
spłatę zobowiązania. Z uwagi na powyższe, brak jest podstaw do odroczenia
terminu płatności ww. kwoty stanowiącej opłatę z tytułu wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego ma charakter uznaniowy.
Zarząd jako organ wykonawczy samorządu województwa ma ustawowy obowiązek
dbania w należyty sposób o środki finansowe stanowiące wpływy budżetu
województwa, jak również czuwania nad prawidłowością i terminowością wpłat
dokonywanych przez zobowiązanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, w związku z czym brak jest podstaw do odroczenia terminu
płatności.
W świetle powyższych wyjaśnień, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Krzysztof Grabowski
Członek Zarządu

