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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Dotyczy: pisma znak: BPS/043-15-505/20 w sprawie oświadczenia złożonego przez 

Senatora Stanisława Karczewskiego na 15. posiedzeniu Senatu w sprawie odwołania 

Gminy Głowaczów

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z przekazanym oświadczeniem w sprawie dotyczącej odwołania Gminy 

Głowaczów od decyzji Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 8 lutego 2018 r. nr 

CPPC-WP.411.28.10.2017/KPI, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Funduszy i 

Polityki Regionalnej prowadzone jest w tej sprawie postępowanie odwoławcze. 

W sprawie ma zastosowanie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 

wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694), który wszedł w życie z 

mocą od dnia 1 lutego 2020 r. Zgodnie z tym przepisem terminy na załatwienie sprawy 

określone w kpa ulegają przedłużeniu. Sprawa jest więc procedowana, jednak z 

uwzględnieniem ograniczeń związanych z występującym obecnie stanem epidemii. 

Przewidywany termin zakończenia sprawy to koniec bieżącego roku.

Działając jako organ jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 

256 z późn. zm.) w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, aby 

dokonać oceny sprawy na podstawie jego całokształtu.

Jednocześnie podkreślam, że Strona ma prawo czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 

oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji rozstrzygającej w niniejszej sprawie.
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Strona otrzyma zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego oraz będzie 

miała możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się w sprawie. Do tego 

czasu decyzja nie zostanie wydana.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku zakończenia postępowania 

rozstrzygnięciem niezadowalającym Gminę, będzie ona uprawniona do złożenia wniosku o 

udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu należności dotyczących zwrotu środków 

przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich, a także odsetek od tych środków. Ulga może dotyczyć umorzenia (całości 

albo części), odroczenia terminu spłaty należności (całości albo części) lub rozłożenia na 

raty płatności (całości albo części) należności. Prawo to oraz przesłanki warunkujące 

udzielenie ulgi wynikają z przepisów art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 

Z poważaniem

Anna Gembicka

/podpisano elektronicznie/
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