UCHWAŁA NR IIVl1/2010
RĄDY GMINY CZARNA
z

w

dnia 29 grudnia 2010 r.

spr'wie określenia szczegółow]'ch zżsrd' sposobu i trybu udzielania ulg w splłcie n.Ieżnościpieniężnych
mających charakter cywilnoprawny! przypadających Gminie czarna jej jednostkom podl€głym oraz
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach' rł których ulga st'no}vió będzie pomoc
publiczną

Na podstawie aft. l8 ust' 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 narca 1990 roku o samofządzie gninnym (Dz' U' z 200l r''
Nr l42poz' l59l z póżn. zrJ'') onzaft.59 ust.2 ustawv z dnia27 sierpnia2009 roku o finansach publicznych (Dz.
U' Nr |57. poz. 1240 Z pófu' zm) _ Rada Gminy Czanra uch$'aIa. co następuje:
s l. Uchwała określa szczegółowe zasady' sposób i tryb udzielanja ulg w Splacie nalezności pieniężnych
mających charakter cylvilnoprawny' przypadających GmiIie Czarna ijej jednostkom podleg]ym' $'ar nki
dopuszczalności pomocy de minimis' pomocy de minimis w ro1nict\\,ie' pomocy de mjnim;s w rybolólvstwie,
w przypadkach' w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis' pomoc de min;mis w rolnictwie, pomoc de
minimis u,rybołówstwie' oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg'

l'w

przypadkach uzasadnionych waŻnym intęręsem dluhika lub interesem publicznym naleŻności
s2.
pienięŹne mającę charakter cywilnoprawny' prŻypadające Gn]inie czarna ijej jednostkom podległym, na rvniosek
zobowiązanego. mogą być umarzane albo ich spłala n]oŹe byó odlaczana ]ub rozkładana na raty' Da zasadach
okreśIonych w ninjejszej uoh\ł'ale'
2' ' Unorzeni€ zaległości\\ przypadku' gdy optócz dfuŹnika glówn€go zobowiązane są innę osoby, możę
nast@ió tyIko wtedy' gdy Warunki umorzenja Żachotlząwolrec wszystkich zobowiąZanych.

od

naleŻności' której termiI zaplaty odroczono lub którą rozłoŹono na raty, nie pobięra się odsetek 7a
zwlokę Ża okres od dnia ptŻyznania u]gi, o którqj mowa w ust' l' do uptywu telminów zapłaty określonych przez
organ przyznający ulgę.
3'

4' JeŹeli dłuŻnik nie spłaci w telminie albo w pelnej wysokości ral ustalonych przez organ przyznający ulgę,
pozostała do splaty wierzytelność staję się nalychmiast wymagalna wlaŻ z usla\łowymi odsetkami Za z-u{okę
liczonymi od pierwotnego ierminu zapłat) '

l' organ, na wnjosek Żobowiązanego prowadzącego dzialalDośćgospodarczą nroŻe udzielać okleślonych
w s 2 ust. l ulB w spłacie zobowiązań naleŻnościpienięZnych fiających charakler cy$'jlnoprawny' przypadających
cnrinie cldrn" ijej jednoclkom nodlęgl}rr. k'ore:
$ 3.

l) stanowią pomoc de

minimis

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Dr l998/2006 z dnia l5 grudnja 2006
minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006);

r. !v sprawie stosowania a.t. 87 i 88 Traktatu do pomocy de

rolnictwjc zgodnie Z lozporządzeliem Komisji (wE) nr 1535D0a1 z dnja 20
grudnia 2007 r. w sp.awie stosolvania ań' 87 i88 Traktatu WE !v odniesieniu do ponrocy de lninimis
w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 221.12.2001);

2) stanowiąporuoc de minin1is w

3) stanowią pomoc de minimis W rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia
24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art- 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de
minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozpożądŻenie (wE) nr 1860/2004 (Dz' Urz' UE L Nt l93

225.01 .2001J.
2' Podniol' który chce 5korzystaó z pomocy de minimis Zobowiązanyjest do dostarczeDic'

l) wsz}stkich zaświadczeń o pomocy de minimis, 'jakie otrzymał wroku w któ.ym ubie8ll się opomoc. oraz
!v ciągu 2 poprzedzających go lat' albo oś*,iadczenie o wielkości pomocy de minimis otrz}nanej wlyn
okresie' albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiei pomocy w lym okesie

2)

Idr

niezbędnych do udzielenia pomocy de mininlis' klórych zakfes zosta1 określony w rozporządzeniu
'nformacji
Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu infbrmacji przedstawianych przez podmiot
Rady
ubiega.jący się o pomoc de mhilnis (DŻ. U. Nr 53, poz' 3l l).
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KH. Podpkant

j'

Podmjot. kfóry chce skorŻystać Z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołórvstwie zobowiąZany j€st
doslalcŻenia wraz z wllioskiem:

do

l) wszystkich zaśw'adczeń o pomocy cle minimis w ro1nictwie jakie otfzyma} w ciągu danego rcku podalkowego
oraŻ dwóch poprzedzających lat podatkowych lub pomoc}' de minimis w rybolówstwie jakie otrzymal
w okrcsie tżeoh 1at podatkow'lch, albo oświadczęnia o \\'ielkości pomocy de nrinimis wrolnict\łie hlb
rybołówstrvie otrŻymanej w lym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2)

informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis \\,ro]nictwie lub rybołówsfwie, dotyczących
w szczególnoŚci wnjoskodawcy iprowadzonej pftez nięgo działalnościgospodarczej oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrŻymanej w odnięsieniu do tych samych kosz!ów kwalifiktłących się do
objęcia pomocą na pokycie których ma być przeŻnacŻona pomoc de minirnis \-\,ro1nictwie lub rybołórvstwie'
których zakres określany jest w przep;sach wydanych na podstawię a.t' 37 ust' 2a usta$} z dlria ]0 kwietnia
2004 r' o postępowaniu w sprawach dotycząc)ch pomocy publicznej (Dz' U' z 2007 r' Nt 59 poz' 401 z późi.
zn.).

$4. l. PrŻepisy $ 2_ $ 3 stosllje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub fozkładania na raty spłat
odsetek od naleŻnościpicnięznych mających chalaktęr cy\\,ijnoprawny, plzypadających Cminie Czarna ijej

jednostkom podlęglym oraz do umarzania' odraczania lub rozkładania na raty spłat innych nalęŻności ubocznych'
2. Umorzeni€

naleŹności głólvnej skutkuje umorzeniem odsejek.

]' JeŹeli Lmorzenie dotyczy częścinależnościgłó\Ąn€j'

W

odpowiedniln slosllnku do tej naleŻnościpodlegają

po uregulowaniu pozostalej
'1' L]morzenie części na1eŻności moŻe nastą)ić

kwoty'

s 2 - $ 3 nie stosuje się do naleŻności' których umalzanie, odraczanie terminó\\' spłaty oraz
rozllad'łnie tplal1 lu rrD okre 'lJ q odlebne pllepi.\ '
s 5. Pfzepisów

s 6. ] ' NaleŹnościpienięzne mające cha.akter cywilnoprawny' prrypadające Gminie Czarna
podległym, z urzędu, mogąbyć lmarzane w calości,jeżeli:

ij4

jednostkom

-

zmarłą nię pozostawiając Żadnego majątku albo pozostawila majątek niepodlegający
ęgzękucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawila przedmioiy codziennego uzytkll donowego,

I)osoba fiZyczra

których łączna wartość nie przekracŻa kwoty 6'000'00 zł;
2) osoba praw0a - zostala wykreślona z właściwegorejestru osób prawnych przy jędnoczesnym braku majątku'
z którego moŻra by egzekwować nalezność. a odpowiedzialnośćz tytuh naIeŻnośoi nie przechodzi Z mocy
prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypLlszczenie' Źe w pos!ępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyzszej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należnościlub postępowanie egzekucyille okazało się nieskut€czne;
4) jednostka organizacyjna nieposiaclająca osobowości pmWnej lLległa lik$'idacji'

2' W prŻypadku gdy oprócz dłuznika głównego sąŻobowiązanę innę osoby, należności.o których mowa \^'ust'
]' mogązostaó umorzone t} lko \\.tedy' gdy warunki umarzania sąspehione Wobec wszystkich zobowiązanych'

]

ust. 2 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od naleŹnościpienięznych
3' Przepisy $ 6 ust'
mających charakter cywilnoprawny, przypadającyclr Gminie czarna ijej jednostkom podległym oraz do umarzania
Z urzędu splat iDnych naleŻnościubocznych.

s?. l'Do

umarzania, odraczania terminów hlb rozkładania na raty spłat naIeŹności, o których mowa

w nin;eiszej uchwale, upraw.iony.iest wójt Gminy czarna'

2' Upo\ł,źniasię kierowników jednostek olganjzacyjnych Gminy realizujących dochody cminy Czalna
o których mowa w njniejszej uchwale do umarzania' od.aczania terminów lub rozkładania na raty spłat naleŹności
do kwot}, 2.000'00 z1Głowniei dwa tysiące złotych 00/l00).
s 8. Umorzenje nalęŻnościoraz odrcczenie terminll splaty ca]ościlub częścinalezności albo lozloŹenie
płatnościcałościlub częścinaleŻnościna raly następuje. w folm ie jednostron nego oświadczenia woli Wójta Gniny

Czarna(Kierown;kajedlrostki)' napodstawie przepisów pra\\'a cywilnego.

Id:
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$ 9. Kierownicy jędnostek organizacyjnych cminy prz€dkładają Wójtowi Gminy Czarna sprawozdania
dotyczące zakresu umorzeli, odraczania terminów I b rozkladania na ra1y spłat naleŹności,według stanu na koniec
kaŻd"-go kwartału w ciągu roku kalendarŻowego wlelminie do jednego miesiąca od Żakończenia okresó*,
sprawozdawczych.

$ 10. Wykonanie uchwały powierza się

WójtowiGminy czarna'

s ll. Traci moc uchwała Nr xLVl/438/2006 Rady Gminy w czarnej z dnia 24 Iutego 200ó roku W spmwie
zasad itrybu umarzania, odracząnia i rozkładania na raty naleŹnościpienięŻnych Gminy czarna orazjej jędnostęk
organizacyjnych' do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskazania organów
uprawnionych.

$ l2. Uchwała Wchodzi w zycie po upływie l4 dni od dnia ogłoszenia w Dzjenniku U.zędowyn WojewódŻwa
Podkarpackiego.

a)'

]d:
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Podpisańy

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad. sposobu itrybu udzielania u1g W spłacie
ależnościpienięZnych mających charaktet cywilnopra\ty' przypadających Gminje Czama jjej 'jędnostkon
podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej \{ przypadkach' w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną ' w zwiąŻku zwęjściem wżycie Zdniem 0l'0l.20l0 r' ustawy Zdnia 27 sierpnia 2009r'
o finansach pubIicznych (Dz' U. Nr 157' poz. 1240' z późn' zrJ'.\ zachodzi konięczność określenia Zasad udzielania
ulg w spłacie należnoścjpienięŻnych o charakterze cyu'ilnoprawnym przepadających Gm;nie czarna ijej

jednostkom podlęgłym' W oparciu

o

obowiązujące przepisy' Dot}chczas obowiązująca Uchwala Nr

XLVl/438/2006 Rady Gminy w Czarnęj z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie zasad itlybu umarzania, odracŻania
i rozkładania na raty należnościpienięznych Gminy Czarna oraz jej jednostek organizacyjnych. do których nie

stosuj€ się przepisów usta*'y ordynacja podatko\ł'a oraz rvskazania organów uprawnionych utmci moc

a'eĄ'Lł

ldr
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Podpisanl

