Uchwała Nr 1/2/2015
Zarządu Łużyckiego Związku Gmin
z dnia 23 lutego 2015r.
w sprawie: odpisania w koszty operacyjne wydatków dotyczących za iechanej
inwestycji

Na podstawie art. 3 ust. l pkt. 32 lit. b) ustawy o rachunkowości uchwala

ię, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaliczyć nakłady poniesione w latach 2004-2006 na wytworzenie
dokumentacji

"Studium

wykonalności

przedsięwzięcia -Gospodarka

i raportu

oddzialywania

a środowisko

dla

odpadami na terenie powiatów żarskie o i żagańskiego" w

kwocie 193.733,53 zł w ciężar kosztów działalności operacyjnej w skutek zaniechania
inwestycji, na podstawie tej dokumentacji.
§ 2. Kwota, o której mowa w § l została wydatkowana na opraco

anie dokumentacji

pn. "Studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko d a przedsięwzięcia Gospodarka

odpadami

na terenie powiatów żarskiego

i żagański go" niezbędnej

złożenia wniosku o ubieganie się o dofinansowanie ze środków Fun
Europejskiej

przedsięwzięcia

inwestycyjnego

pn. "Gospodarka

do

szu Spójności Unii

o padami

na terenie

powiatów żarskiego i żagańskiego".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Łużyckiego Związ

Gmin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd:
Przewodniczący - Grażyna Niklewicz

Z-ca Przewodniczącego - Michał Morżak....
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Członek - Marek Iwiew

.

Członek - Katarzyna Kromp

.

Członek - Paweł Lichtański

.

Uzasadnienie:

Łużycki Związek Gmin dnia 01.10.2004r podpisał umowę m ŁZG-4/04
Arcadis Ekokonrem

Sp. z

0.0.,

której przedmiotem

było wykonani

z firmą

dokumentacji

dla

wniosku do Funduszu Spójności UE dla przedsięwzięcia "Gospodarka
powiatów żarskiego i żagańskiego" wraz z niezbędnymi załącznikami.

pracowanie zostało

przesłane do WFOŚiGW, który ujawnił wiele błędów i nieścisłości. Nas ępnie praca została
skierowana

z uwagami do NFOŚiGW.

Po analizie przez Narodo

Fundusz

zostało

przesłanych wiele uwag do Studium Wykonalności jak i do Wniosku, iednak wykonawca
dokumentacji

odmówił naniesienia poprawek. Wskazany jako ostatec

y termin złożenia

poprawionej

aplikacji

ostał dotrzymany.

z załącznikami

-4 października

2005r.

-nie

Przyczyny niepowodzenia należy upatrywać przede wszystkim w nieust
się wymaganiach

ie zmieniających

i krótkim terminem wnoszenia zmian do dokument w niezbędnych

do

złożenia wniosku.
Łużycki
dokumentacją,

Związek

Gmin

poniósł

straty

ZWIązane zrozpo

która nie uzyskała akceptacji w wyznaczonym

żęciem

prac

nad

termini

W konsekwencji

dotacja w kwocie 116 600zł z Narodowego Funduszu została wycofana, j

również utracono

możliwość ubiegania się o dofmansowanie z UE na budżet 2004-2006.
Biorąc pod uwagę powyższe nie przystąpiono do realizacji inwes
dokumentacji. W tej sytuacji dokumentacja jest dla Łużyckiego Związku

cji na podstawie tej
min bezużyteczna

i nie przedstawia wartości użytkowej.
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