UCHWAŁA NR III/12/10
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/349/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 kwietnia 2010 r w sprawie szczegółowych
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 1i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz.1271 i 214
poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z. 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441,
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974,Nr 173 poz. 1218,
z .2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.
146, Nr 106, poz. 675) oraz art.59 ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz.1204, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020) Rada Miasta Działdowo uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/349/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 kwietnia 2010 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 82, poz.
1346) § 7 otrzymuje następujące brzmienie
„„§7.1 W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami stosowanie umorzeń, odraczanie lub rozkładanie na raty
należności w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. 5 oraz § 3 ust. 1 stanowiących pomoc publiczną odbywać się
będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz.U. WE L 379 z 28.12.2006 r.).
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:przedstawienia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał
w roku w którym ubiegał się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji
wskazanych w rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 312).””.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.

Przewodniczący Rady
Marian Odachowski

Id: HKTFT-QPBCE-HIHGZ-YFZRM-BQWIZ. Podpisany

Strona 1

