UCHWAŁA NR XLII/1103/2014
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 24 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,
przypadających Gminie Mikołów lub jednostkom jej podległym
Na podstawie art. 59 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.) – po zgłoszeniu projektu Uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. W Uchwale Nr III/25/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym, przypadających Gminie Mikołów lub jednostkom jej podległym (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2011 r. Nr 33, poz. 600), wprowadza się następujące zmiany:
1) §4 otrzymuje brzmienie: „§4. Zastosowanie ulgi, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 5 oraz
§8 niniejszej Uchwały, w odniesieniu do dłużnika będącego przedsiębiorcą następuje
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i wydanych na
jej podstawie przepisów wykonawczych oraz z uwzględnieniem warunków dopuszczalności
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w
rybołówstwie, określonych w przepisach:
1) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE,
seria L, nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.);
2) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rolnym (Dz. U. UE, seria L, nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.)”;
2) §9 otrzymuje brzmienie: „§9. 1. Wniosek o udzielenie ulgi, o którym mowa w § 8, powinien
zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz miejsce zamieszkania bądź siedzibę dłużnika;
2) określenie rodzaju wnioskowanej ulgi;
3) określenie powodów wnioskowania o ulgę;
4) opis aktualnej sytuacji rodzinnej i finansowej bądź ekonomicznej dłużnika.
2. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające istnienie powodów
wnioskowania o ulgę określonych we wniosku.
3. Dłużnik niebędący osobą fizyczną lub prowadzący działalność gospodarczą dołącza do wniosku
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej.
4. Dłużnik, będący przedsiębiorcą, przedkłada wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór został określony przez Radę
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Ministrów na podstawie przepisu art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
3) oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję
„jednego przedsiębiorstwa” w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis, którego wzór
określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
5. Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie albo
pomocy de minimis w rybołówstwie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, określa załącznik Nr 2 do
niniejszej Uchwały.
6. W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny lub na jego podstawie nie można
ustalić istnienia bądź nieistnienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi, organ lub osoba
uprawniona do udzielenia ulgi wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie
z zastrzeżeniem, że w razie jego nieuzupełnienia w terminie zostanie on pozostawiony bez
rozpatrzenia.
7. Rozpatrzenie wniosku spełniającego wymagania określone w niniejszej Uchwale następuje
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego wpływu lub ostatecznego uzupełnienia”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa i kierownikom jednostek
podległych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego”.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
Tadeusz Socha
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/1103/2014
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Oświadczam, iż ...........................................................................................................................
(pełna nazwa wnioskodawcy)
(poniżej zaznaczyć właściwe pole poprzez postawienie znaku X):
nie jest powiązany (osobowo lub kapitałowo) z innymi podmiotami w ramach „jednego
przedsiębiorstwa”*
jest powiązany (osobowo lub kapitałowo) z innymi podmiotami (w liczbie ............)
w ramach „jednego przedsiębiorstwa”* – należy wskazać nr NIP i nazwę powiązanego
podmiotu:
Lp.

NIP podmiotu powiązanego

Nazwa podmiotu powiązanego

Oświadczam, iż powyższy podmiot w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat:
nie otrzymał pomocy de minimis (pomocy de minimis , pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w
rybołówstwie)
otrzymał pomoc de minimis (pomoc de minimis , pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie)
w łącznej wysokości ……....……....…........… zł, co stanowi równowartość w euro ………..….....……..
Lp.

NIP podmiotu powiązanego

Nazwa podmiotu powiązanego

Oświadczam, iż powyższy podmiot w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat:
nie otrzymał pomocy de minimis (pomocy de minimis , pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w
rybołówstwie)
otrzymał pomoc de minimis (pomoc de minimis , pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie)
w łącznej wysokości ……....………..........… zł, co stanowi równowartość w euro ………........………..
Lp.

NIP podmiotu powiązanego

Nazwa podmiotu powiązanego

Oświadczam, iż powyższy podmiot w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat:
nie otrzymał pomocy de minimis (pomocy de minimis , pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w
rybołówstwie)
otrzymał pomoc de minimis (pomoc de minimis , pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie)
w łącznej wysokości …......…....……….....… zł, co stanowi równowartość w euro ……………...…......

Dane osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia:
.................................
imię i nazwisko

.................................
stanowisko służbowe
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* Zgodnie z art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą
powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:
a) jedna jednostka gospodarcza ma w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu
akcjonariuszy, wspólników lub członków;
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę
gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie
założycielskim lub umowie spółki;
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce
gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi
akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy,
wspólników lub członków tej jednostki.
Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa
w akapicie pierwszym lit. a–d, za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku
innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/1103/2014
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 24 czerwca 2014 r.
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS, POMOCY
DEMINIMIS W ROLNICTWIE I POMOCY DE MINIMISW RYBOŁÓWSTWIE
Oświadczam, że …………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa oraz siedziba i adres podmiotu
ubiegającego się o pomoc)
nie otrzymał/a pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis
w rybołówstwie w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata
podatkowe.
UWAGA:
W przypadku braku lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy de minimis, o których
mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot lub osobę karę pieniężną
do wysokości równowartości 10.000 EURO, zgodnie z art. 44 ust. 1 tejże ustawy.
Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia.
……………………

……………

Imię i nazwisko

Telefon
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………………….
Data i podpis

…………........………
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