UCHWAŁA NR XIV/135/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi
Chodzieskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie Na podstawie art. 59 i 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz
art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia
zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1649), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 marca
2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu
płatności lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Chodzieskiemu lub jego jednostkom
organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego
uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r, poz. 2496), wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Nie dochodzi się od dłużnika należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadającej Powiatowi Chodzieskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym,
której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
2. Nie dochodzi się należności przypadającej Powiatowi Chodzieskiemu lub
jego jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych – jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu
pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.”.
2. § 13 ust. 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie
stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de mini mis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L Nr 352.9 z 24.12.2013 r.
z późn. zm.).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz kierownikom
jednostek organizacyjnych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XIV/135/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi
Chodzieskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe zasady,
sposób i tryb umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi
Chodzieskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym ze wskazaniem organu
uprawnionego do udzielania ww ulg wobec osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jak również
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których udzielona ulga
stanowić będzie pomoc publiczną.
Z uwagi na zmianę uregulowań prawnych w zakresie umarzania, odraczania
terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, zachodzi konieczność zmiany dotychczas obowiązującej uchwały. Na
podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r, poz. 1649)
o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić
o niedochodzeniu
należności
z tytułu
rekompensaty,
o której
mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych - jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu
pieniężnemu
w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia. Należność niniejsza
stanowi równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu
euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.) projekt
uchwały, jako projekt programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de
minimis
lub
pomocy
de
minimis
w rolnictwie
lub rybołówstwie, zgłoszono do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Treść niniejszej uchwały zawiera wskazania
zawarte w opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt niniejszej uchwały podlegał konsultacjom społecznym w okresie od 16 do
22 marca br. Do projektu nie zgłoszono uwag.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Uchwała rodzi skutki finansowe. Nie można określić jednoznacznie kwoty skutków
finansowych,
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ze względu na fakt, iż ich wielkość zależna jest ilości kwot równych świadczeniu
pieniężnemu z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych w rozumieniu tej ustawy albo mniejszych od tego świadczenia.
w zakresie pomocy de minimis:
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