Zawadzkie, 7 października 2021 r.
Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym, przypadających gminie Zawadzkie oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia
warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania
ulg.

Rada Miejska w Zawadzkiem w dniu 23 kwietnia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr XLI/371/18
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Zawadzkie oraz jej jednostkom
organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub
osób uprawnionych do udzielania ulg (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 30 kwietnia 2018 r. poz. 1360).
Uchwała ta obowiązywała do 30 czerwca 2021 roku.
W związku z tym, iż gmina Zawadzkie posiada należności o charakterze cywilnoprawnym, zasadnym
jest zachowanie ciągłości dotyczącej zasad udzielania ulg, zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym.
W proponowanym projekcie uchwały zaktualizowano obowiązujące przepisy prawa, doprecyzowano
niektóre zapisy, dokonano zmiany organów uprawnionych do udzielania ulg - w następujący sposób:
1) wprowadzono nowe pojęcia do słowniczka (jednostki organizacyjne gminy; należności);
doprecyzowano pojęcie organu uprawnionego,
2) wskazano organ uprawniony do udzielania ulg (w zakresie wszystkich należności
przysługujących gminie uprawnionym jest Burmistrz Zawadzkiego),
3) podwyższono kwotę należności przysługujących jednostkom organizacyjnym gminy, co do
których organem uprawnionym do udzielania ulg jest kierownik jednostki (z kwoty 500,00 zł
do 1.000,00 zł),
4) dodano zapis dotyczący niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, jeżeli jej kwota jest
równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia,
5) zaktualizowano przepisy prawa, w oparciu o które organ ma prawo przyznać pomoc publiczną,
6) ustalono, iż wnioski o udzielenie ulgi nierozpoznane do dnia wejścia w życie uchwały podlegają
rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych w projektowanej uchwale,
7) ustalono okres obowiązywania uchwały do 31 grudnia 2023 roku,
8) wprowadzono dodatkowe elementy do załącznika nr 2 do uchwały (dane dotyczące
prowadzonej działalności gospodarczej wraz z tabelą) oraz usunięto zapisy dotyczące ochrony
danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Mając na uwadze, iż rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. wraz
z późn. zm. (dot. pomocy de minimis) obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2023 r., w projekcie
uchwały należy ograniczyć termin jej obowiązywania w odniesieniu do jego przedłużenia.
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), projekt programu pomocowego
przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące
przejrzystości zasad udzielania pomocy.

W związku z powyższym, projekt uchwały, jako projekt programu pomocowego przewidującego
udzielanie pomocy de minimis, został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie).
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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