Projekt

UCHWAŁA NR ....................
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40. 1 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) art. 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 57 oraz na
podstawie art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz 869 ze
zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym ze zmianamiwprowadza się
następujące zmiany:
1) §11 ust. 2, otrzymuje brzmienie: "Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłaty należności na wniosek
dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób
finansowania stanowią pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie 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. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1)
w związku z art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014
w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz.Urz.UE.LNr 215 z 07.07.2020 r., str. 3)."
2) §18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Uzasadnienie
Uchwała Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym ze zmianami obowiązuje do dnia
31 grudnia 2020 r.
Termin obowiązywania uchwały był uzależniony od 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 24.12.2013 r.), które określało warunki oraz terminy ich stosowania
dla pomocy de minimis.
Przedmiotowe rozporządzenie zmienia Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r.
wydłużając do 31 grudnia 2023 r. okresy obowiązywania wskazanych w nim aktów prawnych.
W konsekwencji, pomoc zgodna z zasadami w nich określonymi będzie mogła być udzielana do 31 grudnia
2023r.
W związku z tym, że powyższy projekt uchwały przewiduje udzielenie pomocy publicznej de minimis został
on w dniu 29 października 2020 r. przesłany do zaopiniowania do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Warszawie.
W dniu 16 listopada 2020r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował tut. urząd
o braku uwag do przedmiotowego projektu uchwały.
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