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UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2014
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 11 lipca 2014 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie i podległym jej jednostkom
organizacyjnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.,
poz. 594 ze zm.) oraz art. 59 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XI/71/2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie i podległym jej jednostkom
organizacyjnym, § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W stosunku do dłużników, będących przedsiębiorcami stosowanie umorzeń, odraczanie lub
rozkładnia na raty spłaty należności cywilnoprawnych, o których jest mowa w § 2 pkt 1 oraz § 3 pkt
2,3,4,5,6 stanowiących pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis
z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) 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 (Dziennik Urzędowy UE L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013r.)
2. Warunkiem udzielenia zwolnienia jest:
1) przedłożenie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym się
ubiegają o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na
pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zakres informacji o których mowa w pkt.
2 został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
Załącznik do ww. rozporządzenia stanowi formularz informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Artur Terlecki

