
 

 

UCHWAŁA NR XXV/186/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXII/153/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat 

należności pieniężnych Gminy Szczyrk i jej jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 i art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). 

Rada Miejska w Szczyrku 

uchwala co następuje 

§ 1. Zmienić Uchwałę NR XXXII/153/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat 

należności pieniężnych Gminy Szczyrk i jej jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny w ten 

sposób, że: 

1. ) § 2 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Postanawia się o niedochodzeniu należności o charakterze 

cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł”. 

2. ) § 3 otrzymuje nowe: 

„1. W przypadku udzielenia ulgi w spłacie należności z uwagi na ważny interes dłużnika lub interes 

publiczny, kiedy ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami: 

1) 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 

352/1 z 24 grudnia 2013 r.), którego okres obowiązywania został przedłużony do 31 grudnia 2023 r. 

przez rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2020/972 z 2 lipca 2020 r. 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. U. UE 215/3 

z dnia 07 lipca 2020 r.) 

2. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis 

uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz 

z każdą inną pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka. 

3. Ulgi, stanowiące pomoc de minimis, mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały 

do 31 grudnia 2023 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2021 r.

Poz. 378



§ 3. Uchwała wchodzi w  życie w terminie 14  dni od daty ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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