Projekt
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/386/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wilamowice lub jej
jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych
ulg
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XLI/386/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wilamowice lub jej jednostkom
podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg §3 otrzymuje
brzmienie:
1. Udzielenie ulgi w przypadkach, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 5) oraz w §2 ust. 3 niniejszej uchwały na
wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą może mieć miejsce jeżeli ulga:
1) nie stanowi pomocy publicznej lub
2) stanowi pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. U. UE L nr 352 z 24 grudnia 2013 r.);
3) stanowi pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L nr 352 z 24 grudnia 2013 r.);
4) stanowi pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia
27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28.06.2014 r., str. 45).
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) pozostałych informacji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przed podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
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3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do
przedstawienia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu danego roku
podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych lub pomocy de minimis w rybołówstwie jakie
otrzymał w ciągu trzech lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
2) pozostałych informacji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji składanych przed podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810 z późn. zm.).
4. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia
30 czerwca 2021 r.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez
rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie
Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Nycz
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UZASADNIENIE
Art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
885 z późn. zm.) stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zasady udzielania
ulg uznaniowych w spłacie należności cywilnoprawnych z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
Ze względu na okoliczność, iż nastąpiła zmiana przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej
zaistniała konieczność zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach nr XLI/386/10 z dnia 8 listopada
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wilamowice lub jej
jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg w
części dotyczącej pomocy publicznej.
Działając na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. O postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
Burmistrz Wilamowic przesłał projekt niniejszej uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Niniejsza uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach nr XLI/386/10 z dnia 8
listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wilamowice
lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w
których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania
tych ulg w części dotyczącej pomocy publicznej uwzględnia uwagi wniesione przez Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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