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UCHWAŁA NR LIV/291/2014
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/262/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r.
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Waśniów lub jednostkom
podległym
Na podstawie art. 59 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z póżn.zm) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 , art. 40 ust.1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn.zm) Rada Gminy, uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIX/262/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie
określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Waśniów lub jednostkom podległym , wprowadza
się następujące zmiany:
1. §10 ust 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadające Gminie lub
jednostkom jej podległym od dłużników prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w § 9 ust
1 pkt 4 oraz § 3 niniejszej uchwały stanowią pomoc publiczną i są udzielane jako:
1) Pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (Dz. U. UE L. 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r) lub
2) Pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, (D Urz.UE L.352/9 z dnia 24 grudnia 2013 r).
2. § 11 otrzymuje brzmienie : Wniosek o udzielenie ulgi pochodzący od dłużnika prowadzącego
działalność gospodarczą powinien spełniać warunki określone w §5 Do wniosku należy dołączyć dokumenty
określone przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wymagane od podmiotów
ubiegających się o pomoc de minimis lub o pomoc de minimis w rolnictwie, w tym:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de mnimis (pomoc de minimis w rolnictwie) otrzymanej w roku,
w którym dłużnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie) otrzymanej w tym okresie albo
oświadczenie o niedotrzymaniu pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie) w tym okresie.
- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de mnimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia p0mocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de mninimis
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3. § 14 otrzymuje brzmienie; Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
i obowiązuje do 30 czerwca 2021r,
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego.
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