
UCHWAŁA NR XXVII/225/2020 
RADY GMINY STAWIGUDA 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr  XXVII/290/2017 Rady Gminy  Stawiguda z dnia 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stawiguda 
i jej jednostkom organizacyjnym wymienionych w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy 
o finansach publicznych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej 

w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zmianami) art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr  XXVII/290/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stawiguda i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym 
w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną §9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1.Ulgi stanowiące pomoc de minimis udzielane na wniosek dłużnika na podstawie przepisów 
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 nr 
352/9 z 24 grudnia 2013 r. mogą być stosowane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 
2023 r. 

2. Ulgi stanowiące pomoc de minimis udzielane na wniosek dłużnika na podstawie przepisów 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz.U. UE L nr 352 /9 z dnia 24 grudnia 2013 r.), mogą być stosowane na podstawie niniejszej uchwały 
do dnia 31 grudnia 2027 r. 

3. Ulgi stanowiące pomoc de minimis udzielane na wniosek dłużnika na podstawie rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia  27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
(Dz.U. UE L 190 z 28.06.2014 str. 45) rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o pomocy de 
minimis przyznawanej przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym  interesie 
gospodarczym (Dz. Urz. UE.L nr 114/9 z 26 kwietnia 2012 r.) mogą być stosowane na podstawie 
niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2020 r.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Justyna Reisenberg 
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Uzasadnienie 

 

Rada Gminy Stawiguda działając na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy o finansach 

publicznych dnia z 29 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę nr XXVII/290/2017 w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności  pieniężnych, mających 

charakter cywilnoprawny. 

W treści uchwały §9 wprowadzono zapis „Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być 

udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2020 r.”  

Nowelizacja unijnych przepisów tj. rozporządzenia KE 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 i rozporządzenia KE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  

w sektorze rolnym zmieniła terminy i wprowadziła nowe okresy obowiązywania tj. do dnia  

31 grudnia 2023 r. (Dz.U. UE L 215/3 z dnia 7 lipca 2020 r.) i 31 grudnia 2027 r. (Dz.U. UE LI 51/1 

z dnia 22 lutego 2019 r.) 

W związku z nowelizacją ww. przepisów konieczne jest podjęcie uchwały i uwzględnienie 

powyższych terminów obowiązywania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: AC3C2577-855F-4620-B9C2-0DEA7F38DEE6. Podpisany Strona 1




