
UCHWAŁA NR XXXVI/260/21 
RADY GMINY KODRĄB 

z dnia 28 grudnia 2021 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 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) 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, zmienionej uchwałą 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, 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: 

1) 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 2020/972  z dnia 2 lipca 
2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich 
dostosowań (Dz. Urz. UE L 215 z dnia  07.07.2020, str. 3) oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 708 z późn. zm.); 

2) przepisami Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 9) i Rozporządzenia Komisji (UE) 
2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r., zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie 
stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rolnym  (Dz. Urz. UE L 51 I z dnia 22.02.2019 r., str. 1) oraz przepisami ustawy dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 708 z późn. zm.).”; 

2) Po § 6 ust. 2 pkt 2 dodaje się pkt 2a o treści: 

„Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis łączące ją z pomocą przyznaną zgodnie z innymi 
rozporządzeniami obowiązane są przedstawić oprócz zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis 
również  zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie 
otrzymały w roku w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.”; 

3) Zmienia się treść § 6 ust. 2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. ust. 2 pkt 3 W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie pomocy de minimis, jej 
przepisy obowiązują do dnia 30 czerwca 2024 r.”. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb 
 
 

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki 
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