UCHWAŁA NR LXIII/643/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 17 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.
594 z późn. zm.), art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013, poz.
885 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/166/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 roku w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom podległym oraz
wskazania organu i osób do tego uprawnionych (Dz. U. Woj. Doln. Nr. 242, poz. 4265) w § 3 wprowadza się
następujące zmiany:
1) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a i b
niniejszej uchwały udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, poz. 1) oraz Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, poz. 9)”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia
organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.) oraz informacji o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013, poz.
885 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, tryb udzielania
ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.
Wprowadzona zmiana wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. nowego Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013) oraz Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, poz. 9) . Zgodnie
z art. 5 ust. 3 przywołanego w pierwotnym tekście uchwały Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, po upływie okresu jego
obowiązywania wszelkie środki pomocy de minimis spełniające warunki w nim określone można wdrażać
w sposób prawomocny przez kolejne 6 miesięcy.
W związku z powyższym koniecznymjest dostosowanie do dnia 30 czerwca 2014 r. aktów prawa miejscowego,
w którym zamieszczono odwołania do przepisów dotyczących pomocy de minimis do aktualnie obowiązujących
w tym zakresie aktów prawa unijnego. Każda pomoc indywidualna przyznana na podstawie niniejszej uchwały
powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencieregułami de minimis. W przeciwnym wypadku pomoc
może zostać uznana nie tylko za pomoc bezprawną, ale również za niezgodną z rynkiem wewnętrznym, co
w konsekwencjimoże skutkować obowiązkiem jej zwrotu wraz z odsetkami.
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