
UCHWAŁA NR XLVIII/440/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/312/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających 
Gminie Swarzędz lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego 

uprawnionego (Dz. U. Woj. Wielk Nr 78, poz. 1556)

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art 59 ust 2 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zmianami) Rada 
Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr LII/312/2010 z dnia 09 luty 2010r. Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz 
lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. U. Woj. Wielk. 
Nr 78, poz. 1556) wprowadza się następujące zmiany: 

1) paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 
„Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozkładanie na raty należności pieniężnych 
dokonywane na wniosek przedsiębiorcy ma charakter pomocy de minimis lub pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami), Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de 
minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006 r.), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do 
pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 337/2007), Rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 736 z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE 
w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się 
produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa (Dz. Urz. L 
201/2008) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady 
de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie 1860/2004 (Dz. Urz. UE 
L 193/2007)”;

2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie: 
Kompletny wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 
Swarzędz lub jej jednostkom podległym o którym mowa w paragrafie 7 ust. 1 niniejszej 
uchwały powinien zawierać w szczególności: 

a) szczegółowe, udokumentowane informacje oraz wszelkie dowody potwierdzające 
zaistnienie przesłanek zawartych w treści wniosku, uzasadniających wystąpienie 
o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia 
należności na raty; 
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b) w przypadku, gdy przesłanką udzielenia ulgi jest trudna sytuacja rodzinna i/lub finansowa 
wypełniony odpowiedni druk oświadczenia o stanie majątkowym (stanowiący załącznik nr 
2 lub 3 do niniejszej uchwały) wraz z dowodami potwierdzającymi zawarte w formularzu 
dane;

3) w przypadku, gdy udzielona ulga stanowić będzie pomoc publiczną de minimis 
wnioskodawca zobligowany jest dodatkowo przedłożyć: 
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w ciągu roku bieżącego 

i w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy 
w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacje zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
(Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami)

4) przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
zobowiązany jest do: 
a) dostarczenia wraz z wnioskiem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis 

w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz 2 poprzedzających lat 
podatkowych lub pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w okresie 3 lat 
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie; 

b) złożenia pozostałych informacji na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty 
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 
810)."

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie
W dniu 9 lutego 2010r. Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę umożliwiającą 

udzielanie osobom fizycznym i prawnym ulg w spłacie należności cywilnoprawnych 
przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom podległym. W odniesieniu do 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, udzielenie ulgi zgodnie z zapisami 
uchwały stanowi pomoc publiczną udzielaną w formie de minimis. Akt prawa miejscowego 
przewidywał jednak udzielanie pomocy tylko w stosunku do przedsiębiorców. W aktualnie 
obowiązującym porządku prawnym nie jest możliwe udzielenie pomocy publicznej dla osób 
prowadzących działalność rolniczą. 

W związku z pojawiającym się zainteresowaniem pomocą publiczną ze strony osób 
prowadzących działalność rolniczą, umożliwienie jej udzielania także w stosunku dla tej 
grupy osób jest konieczne i uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.
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