Uchwata Nr XXXIV lz22l2o13
Rady Mieiskiei Ostrzesz6w
z dnia tz wrzeJnia zor3

roku

w sprowle m dny uchwaty n )o(Nr95l2o9 Rddy Mlelsklel Ostrzesz6w z dnla 28 marca
2o1j r, w sprawl€ szczq6lowych z6a4 sposbu I trybu umarzdnld, odrdczonla temlnu
sploty ora. roztdodanlo no roty nolernolcl plenleanych mdhcych clnrukter cywllnoprowny
pr4pawcych Mlastu I cmlnle ostrzesz6w htb t4lednostkom podregfyn
ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
0.t. Dz. U. 2o1) r. poz. 594) oraz aft.59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2oo9r.
o finansach publicznych (i-t. Dz. U. z 2oo9 r.Nr 157 poz.124o zp6tn.zm.),
Na podstawie art. 18

z

Rada Mletska uchwala, co nastepule:

tl
w uchwale nr xxxi96/2or3 Rady Mieiskiej Ostrz esz6w z dnia 28 marca 2o1, r. w sprawie
szczeg6towych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu sptaty oraz
rozkladania na raty naleinoJci pieniqinych majqcych charakter cywilnoprawny
pzypadaiQcych Miastu i Gminie Ostrzesz6w lub jei iednostkom podleglym, wprowadza
siq nastqpuiEce zmiany:

w 5 3 ust. 2 otzymuie brzmienie:
,,2. Udzielanie ul& o kt6rych mowa w ust. 1 nastQpuje w formie pisemnei na podstawie
przepisdw prawa cywilnego."
2) w ! 4 ust. 1 po punkcie 4 kropkq zastqpuiq siQ przecinkiem i dodaie siq punkt 5
w brzmieniu;
,,5) zachodziwa2ny interes dfuinika lub interes publiczny. "
1)

f) ! 9 otrzymuje brzmienie:
,,1. organ lub osoby uprawnione wymienione

w ! to

uchwaly, mogq udzielac

przedsiqbiorcom ulg:

r)

2)

stanowiqcych pomoc de minimis, o kt6rei mowa w rozpozQdzeniu Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art, 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 28.12.2006r. Nr 179 ) w przypadkach
okreJlonych w ! 3 ust. 1 i 5 4 ust. I pkt 5 uchwaty;
nie stanowiQcych pomocy de minimis w przypadkach okreJlonych w ! 4 ust. I Pkt 3
uchwatv,

2.

Organ lub osoby uprawnione wymienione w

5

ro uchwaly, mogQ udziela( ul& kt6re nie

stanowiqpomocydeminimiswprzypadkachokejlonychw!4ust.rpkt1,2i4uchwaly.
3. teczm wartogd pomocy udzielonei przedsiqbiorcy na podstawie ninieiszei uchwaly nie
moze pnekoczye dopuszczalnei wartoJci pomocy, o kt6rei stanowi rozponqdzenie
wynienione w ust, 1 pkt 1 powytei,
4. W celu uzyskania pomocy, o kt6rei mowa w ust. 1 przedsiQbiorca zobowiqzany iest
przedstawienia organowi udzielaiicemu pomocy, wszelkich wymaganych
za{wiadczed, o{wiadczei i informacii, o kt6rych mowa w art, J7 ust. 1 ustawy z dnia
jo kwietnia 2oo4r. o postepowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publlcznei 0.t. Dz.
U. z 2oo7 r. Nr 59, poz, 4o4 z p6tn. zm.)."

do

l2
wykonanie uchwafy powiena siq Burmisttzowi Miasta i Gminy.

!3
Uchwata wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym

Woiew6dztwa Welkopolskiego.
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Uzasadnienie
do Uchwaly Nr )fiXlV 12221201)
Rady Mieiskiei Ostrzesz6w
z dnia

rr wrzejnia 2oi3 roku

w sprowlet zmld'ry uchwaty nr XXXlrg6lzor3 Rody Mlelsklel Ostrzesz6w z &rla 28 marca
2ottr, w spidwle szczeg6lowych zosad, sposobu I trybu umorzanla, odroczanla termlnu
sptaty oraz rozt{odotrlo na roty nolernolcl plenlQ2trych mahcych chorckter cywllnoprowny
Wzypadorqcych Mlostu I Gmlnle Ostrzer6w lub lQ Jednostkom podleglym
Podtqcie ninieiszej uchwaty wywotane zostalo pismem Prezesa Uzqdu Ochrony
Konkurencii i Konsumentdw z dnia 28 marca 2o1fr. nr DDO-5fo-62(2)13/MG dotyczicym

uchwaly Rady Mieiskiei Ostrzeszdw w sprawie szczeg(towych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu spldty ordz rozktddania na raty naletnoJci pieniqinych
maiecych charakter cywilnoprawny przypadajqcych Miastu Gminie Ostrzesz6w
lub iei iednostkom podleglym, w zakresie udzielania pomocy de minimis. W ww. pigmie
Prezes UOKiK zasugerowal, aby w przedmiotowej uchwale wyrainie wskaza(, kt6re
umozenia, odroczenia lub rozloienia na raty splaty nale2nogci pieniqinych stanowiE

i

pomoc de minimis.

z dnia fo kwietnia 2oo4r. o postqpowaniu
w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej f.t. Dz.U. z 2oo7r. Nr 59 poz. 4o4 z p6tn.
zm.) projekt programu pomocowego peewiduiqcy udzielanie pomocy de minimis
podlega zgloszeniu Prezesowi Urzqdu, ktdry w terminie 14 dni moie przedstawia
Zgodnie

z art.7 ust. 3

ustawy

zastn ezenia dotyczQce prz ejrzystoJci zasad udzielania pomocy.

Projekt ninieiszei uchwaly zawieraiqcy wnioskowane zmiany zostal przestany
do Prezesa UOKiK.
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