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MAN]A GMIf.iY
w Czarnej

i}*w. Ła ńcr. ł UCHWAŁA NR XLIV l 427 12010
Rady Gminy w Czarnej

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: okreŚlenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w
spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny'
przypadających Gminie Czarna i jej jednostkom podlegĘm orazwarunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkacho w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną.

Napodstawie art'18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca ]990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.I591 z późn. zmianami) oraz art'59 ust.],2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr I 57, poz. 1240) Rada Gminy w Czarnej
uchwala, co następuje:

$ 1. Uchwała określa szczegołowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny ,ptzypadających Gminie Czamai jej
jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w
rolnictwie w przypadkach, w ktorych ulga stanowić będzie pomoc de minimis , pomoc de
minimis w rolnictwie oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

s 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnyminteresem dłużnika lub interesem
publicznym należności pieniężne mające ctiarakter cywilnoprawny' przypadające Gminię Czarna
i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego' mogą być umarzane albo spłata moŻe
byc odtaczana lub rozkJadananaraty,nazasadach okreŚlonych w niniejszej uchwale.
2.Umorzenie zaległościw przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązarte sąinne
osoby, moŻe nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodząwobec wszystkich
zobowiązanych.
3. od naleŹnoŚci' której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek
zazwłokę za okres od dnia ptzyznaniaulgi, o której mowa w ust.1, do upływu terminów ząłaty
określonych przez organ przy znaj ący ul gę.
4. JeŻeli dłużnik nie spłaci choćby jednej raty w terminie albo zapłaci ją* niepełnej wysokości,
pozostała do spłaty wierzytelnośó staje się natychmiast wymagalinawraz z ustawowymi
odsetkami za zwŁokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaĘ .

s 3.1. organ' na wniosek zobowiązartego' moze udzięIać, okreŚlonych w S 2ust.1. u|g w
spłacie zobowiązannależności pieniężnych mających charakter cywilnoprawly' przypadających
Gminie Czamai jej jednostkom podległym, które:

1) nie stanowiąpomocy publicznej; 'j
Ż. organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącęgo działalnoŚć gospodarcząmoŻeudzielaó
określonych * S 2ust.1. ulg w spłacie zobowiązainależności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny,ptzypadĄących Gminie Czamai jej jednostkom podległym' które:



1) stanowiąpomoc de minimis _ zgodnie zrozporządzeniem Komisji (wE) nr
199812006 z dnia I 5 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu de
minimis (Dz.Urz.UE L Nr 379 228.12.2006);
2) stanowiąpomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie zrozpoTządzeniem Komisji

(WE) nr 1535D0ffi z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorzę produkcji rolnej

(Dz.Urz. UE LNr 337 z2I.I2.Ż007);
3. Podmiot' który chce skorzystac z pomocy de minimis zobowiązanyjest do dostarczeniawraz z
wnioskiem wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis, stanowiącego zaŁącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia29 marca2010 roku
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przezpodmiot ubiegający się o pomoc de
minimis ( Dz.U. Nr 53, poz3ll) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat,
sporządzonymi zgodni e z przepisami o rachunkowości.

4. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie zobowiązany jest do
dostarczeni a wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczen o pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w ciągu
danego roku obrotowego oraz dwóch poprzedzających lat obrotowych lub pomocy de minimis w
rybołówstwie w okresietrzechlat budżetolvych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczęniao
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) oświadczeniao wielkości iprzeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą no pokrycie
których ma byó przęznaczona pomoc de minimis w rolnictwie;

3) oświadczeniao nieznajdowaniu się wtrudnej s1.tuacji ekonomicznej wrozumieniupkt
9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i
restrukturyz acji zagtoŻonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. IJE C 244 z aI .10.2004 r.);

4) informacji dotyczących formy pra'rłmej przedsiębiorstwa oft}z numerów REGoN i NIP;
5) informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w oparciu o przepisy Załącznikanr I

do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektórę
rodzaje pomocy zazgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu/ogólnym
rozporządzeniem w sprawie v,ryŁączenblokowych/ (Dz.Urz.WEL214,09.08.2008 r.);

6) informacji dotyczących identyfikatora gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkartia _ zgodni e z rozpotządzeniem Rady Ministrów z dnta 15 grudnia 1998 r. w
sprawie szczegółovłychzasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru
urzędowego podziału terytorialnego kraju aTazzwlązanych ztym obowiązków organów
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. nt I57, poz.lO3l z
pózni ej szym i zmianami) ;

7) informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie zrozporządzeniem Rady Ministrów zdrua
24 grudnia}}a7 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacj tDziałalnoŚci (PKD) (Dz.U. nr 25l,poz.1885
z póżniĄszymi zmianami)

s 4.t. Przepisy s2 - s3 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłat odsetek od należności pienięŻnychmających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Czama i jej jednostkom podle głym oruz do umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
2. Umotzenie należności głównej skutkuj e umorzeniem odsetek.
3. IeŻeli umorzenie dotyczy części nalezności głównej, w odpowiednim stosunku do tej
należności podlegają umorzeniu odsetki.



4. Umorzenie części należności moze nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.

l $ 5. Przepisów $2 - $3 nie stosuje się do należności , których umarzanie, odtaczartie
' terminów spłaty orazrozl<ł'adanie spłaty naraty określająodrębne przepisy.

s 6.1. Należności pienięŻne mające charakter cyvilnoprawny,przypadające Gminie
Czamai jej jednostkom podległym, mogąbyć umarzane w całości zvrzędu, jeŻeli

1) osoba ftzyczna - zmarŁa, nie pozostawiając Żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła
przedmioĘ codziennego uzytku domowego, których łączna wartośó nie przekracza kwoty
6.000'00 zł.

2) osoba prawna _ zostaŁawykreślona z właściwego rejestru osób prawnychprzy
jednoczesnym braku majątku, z którego moŻnaby egzekwowaó należnoŚó, a
odpowiedzialnośó z tytllŁu należności nie przecho dzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji
Ż. W przypadku, gdy oprócz dłuznika głównego sązobowiązane inne osoby' należności, o
których mowa w ust.l, mogąZostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są
spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Przepisy $6 ust.1 i ust.2 stosuje się odpowiednio do umarzaniazurzędu odsetek od
należności pieniężnych mających charakter cyr;vilnoprawny,przypadających Gminie Czatnai
jej jednostkom podlegŁym oraz do umarzaniazurzędu spłat innych należności ubocznych.

s 7. 1. Do umarzan ia, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o
których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest Wójt Gminy Czamazzasttzeżeniem
ustępu 2. |''

2. JeŻeli wartoŚć nalezności pieniężnej wraz z odsetkami nie przekracza równowartości kwoty
minimalnego wynagro dzenta za ptacę, do umarzania, odraczania i rozl<ładania na raty spłat
należności uprawnieni są kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy w odniesieniu do
należności przypadających tym jednostkom z tytułu świadczonychptzez nie usług.

$ 8. Umorzenie nalezności oraz odroczenie tęrminu spłaty całoŚci lub części należności
aIbo rozłoŻenie płatności całości lub części nalezności naruty następuje w formie
jednostronnego oŚwiadczeniawoli Wójta Gminy( kierownika jednostki) bądź obustronnego
zavłarciaumowy (ugody, porozumienia), na podstawie przepisów plawa cywilnego.

$ 9. Wykonanię uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna

$ 10. Traci moc uchwała nr XXVIII12501Ż009 Rady Gminy w Czamej z dnia 30 stycznia
2009 r. w sprawie zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłatnaleŻności, do
których nie stosuje się przepisów ustawy _ ordynacja podatkowa.

$ 11. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj ewództwa Podkarpackiego.
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