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UCHWAŁA NR III/29/2010
RADY GMINY CZARNA

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/427/2010 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 podległym oraz 
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku 
nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.59 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240) Rada Gminy w Czarnej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIV/427/2010 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 podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną wprowadza się następujące zmiany: 

1. Paragraf 3 ust. 3 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie : 

„3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz 
z wnioskiem wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. Nr 53, poz.311) wraz 
ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat, sporządzonymi zgodnie z przepisami 
o rachunkowości, a także wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 


