

Uchwała nr 345/242/V/2018
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 21.02.2018 r.

w sprawie
wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr FS/3529/2017
z dnia 25 października 2017 r. zobowiązującą Beneficjenta – Miasto Zabrze do zwrotu części dofinansowania wraz z odsetkami w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w projekcie dofinansowanym z RPO WSL 2014-2020

Na podstawie: art. 104 i art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 207 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 pkt 1 i ust. 12a pkt 1 w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz w zw. z  art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L Nr 347 z 2013 r., str. 320)

	Zarząd Województwa Śląskiego

uchwala

§ 1
Po ponownym rozpatrzeniu sprawy wydaje się decyzję utrzymującą w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr FS/3529/2017 z dnia 25 października 2017 r. zobowiązującą do zwrotu części dofinansowania w kwocie 51 931,28 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 28/100) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków finansowych otrzymanych z płatności ze środków europejskich oraz środków z budżetu krajowego, przez Beneficjenta – Miasto Zabrze realizującego projekt pn. „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” w oparciu o umowę z dnia 13 października 2016 r. o nr: UDA-RPSL.11.02.01-24-03GA/16-00 ze zmianami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Saługa
- Marszałek Województwa 
-
……………………………

Michał Gramatyka
- Wicemarszałek Województwa 
-
……………………………

Stanisław Dąbrowa
- Wicemarszałek Województwa 
-
……………………………

Henryk Mercik
- Członek Zarządu Województwa 
-
……………………………

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
- Członek Zarządu Województwa
-
……………………………



