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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Krosno lub jej jednostkom podległym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób 

uprawnionych do udzielania tych ulg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. W uchwale Nr LXXI/1209/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 

października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i 
trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Krosno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 
oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. 
Woj. Podk. z dnia 20 listopada 2010 r. Nr 117 poz. 2229) zmienionej uchwałą 
Nr LIX/1364/14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. 
Podk. z dnia 23 lipca 2014 r. poz. 2095), wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat 
podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w 
tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie;”; 

2) § 7a otrzymuje brzmienie: 
„§ 7a. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na 

podstawie niniejszej uchwały do 30 czerwca 2024 r.”. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie: 
 

Do dnia 30 czerwca 2021 r. możliwe jest udzielanie ulg w spłacie 
należności mających charakter cywilnoprawny stanowiące pomoc de minimis 
na podstawie uchwały Nr LXXI/1209/10 Rady Miasta Krosna z dnia 
29 października 2010 r. zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 
1407/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w spawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 
UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r., str. 1). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 z dnia 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 wydłużono okres stosowania 
rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 i (UE) nr 651/2014 r. o trzy lata, do dnia 
31 grudnia 2023 r. z możliwością stosowania przepisów w 6 miesięcznym 
okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia. Powyższe rozporządzenie 
umożliwia kontynuację pomocy w ramach pomocy de minimis dla 
przedsiębiorców do dnia 30 czerwca 2024 r. 

Zmiany w uchwale wynikają z dostosowania zapisów do nowego 
brzmienia rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis oraz umożliwienia 
udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Miasto Krosno lub jej jednostkom podległym, które 
stanowią pomoc de minimis, dłużnikom prowadzącym działalność 
gospodarczą. 

 Projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów celem przedstawienia zastrzeżeń dotyczących 
przejrzystości zasad udzielania pomocy de minimis. Przedstawione przez 
Prezesa Urzędu zastrzeżenie dotyczące zobowiązania pomioty ubiegające się 
o pomoc de minimis do przedstawienia, oprócz zaświadczeń/oświadczeń 
o pomocy de minimis również zaświadczeń /oświadczeń o pomocy de minimis 
w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się 
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie zostało uwzględnione 
w projekcie uchwały.  
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