
UCHWAŁA NR XXXII/216/17
RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/199/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kodrąb lub jej jednostkom 
podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r., poz. 730, poz. 935) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, 
poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/199/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kodrąb lub jej jednostkom podległym oraz 
wskazania organów do tego uprawnionych wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zmienia się treść § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. ust. 1 Ulga o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 oraz w § 3, w przypadku, gdy dłużnik prowadzi 
działalność gospodarczą, w tym także w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę 
organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania, może być udzielona na jego wniosek, a umorzenie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty należności stanowiących dla niego pomoc de minimis winno być 
zgodne z przepisami Rozporządzenia 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 352.1 z dnia 18 grudnia 2013 r.), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) oraz prawa 
polskiego.”;

2) Zmienia się treść § 6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. ust. 2 W przypadku określonym w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć wraz 
z wnioskiem:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc w ciągu dwóch poprzedzających 
go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie;

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

3) w zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie pomocy de minimis, jej przepisy 
obowiązują do dnia 30 czerwca 2021 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Cieciura

Id: E390B6EA-B954-42E9-8712-77F51A7ADED3. Podpisany Strona 2




