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Czerwumm-l,cszczYnY

z dnia 3l grudnia 2020 roku.

dotyczqce konsultacji projeku uchwaly w sprawie szczeg6lowych zasad, sposobu
i trybu umazania, odraczania teminu sptaty lub rozkladania na raty platnosci

-naleinoSci 
pieniginych majqcych charakter cywilnoprawny pzypadaj4cych Gminie

i ]lliastu czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym, a ta'kie wskazania
organ6w lub os6b do tego uprawnionych oraz okreStenia warunk6w dopuszczalnollci
pomocy publicznej w przypadkach, w kt6rych ulga stanowid bgdzie pomoc publicznq

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1gg0r. o samozqdzie gminnym
(tekstjednolityDz.U.z202Or.,poz.713),wzrilqzkuzg3i4UchwalyNrt)(/l3S/l5Ridy
Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2o1sr. w sprawie okreilenia
szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku publicznego
i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.
z 2020r., poz. 1057) projeK6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z 2015r., poz. 3888).

zarzqdzam, co nastepuje :

sr
Przeprowadzia konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady Miejskiej
w Czenvionce-Leszczynach w sprawie szczeg6lowych zasad, sposobu itrybu umarzania,
odraczania terminu splaty lub rozkladania na raty platnosci nale2nosci pienie2nych majqcych
charakter cywilnoprawny pzypadajqcych Gminie i Miastu Czenvionka-Leszczyny lub- jej
jednostkom organizacyjnym, a tak2e wskazania organ6w lub os6b do tego uprawnionych
oraz okre6lenia warunk6w dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach, w kt6rych
ulga stanowic bQdzie pomoc publicznq

Tarzqdzenietlr624 nO
Burm istrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 4.01.2021r. do 11.01.2021r.
Podmiotami uprawnionymi do udziafu w konsultacjach sq organizacje pozarzqdowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3r. o dziatainosci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2O2Or., poz. 1OST.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglaszac:
w lormie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czenirdonka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 4+230 Czenrionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Uzgdu
Gminy i Miasta),
poczte elektronicznq na adres e-mail skarbnik@czerwionka-leszczyny.com.pl
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760,
Udzielanie ryja5niefi oraz prqjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Skarbnika Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny.
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ProjeK uchwaly, o K6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie ptzez organizacje opinii w terminie okre6lonym w S 1 pK 2
oznaea akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o K6reJ mowa
w$1pkt1.

s3

1. sprawozdanie z ptzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstrawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmisttz zalqczy wlasne stanowisko
odnosnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzqdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY IMIASTA

('zerwionka- l.eszczyny ZalEcznik do Zarzqdzenia nt@l 20
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnial!1 grudnia 2020r.

PROJEKT
ucHwAtA NR ....................

RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE-LESZCZYNACH

z dnia

w aprawie szczegolowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu splaty lub
rozkladania na raty platnosci naleinosci pieniQinych maiqcych charakter cywilnoprawny

przypadejqcych Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub Jej jednostkom organizicyjnym,
a takie wskazania organ6w lub os6b do tego uprawnionych oraz okresleniiwaruni6w

dopuszczalno5ci pomocy publicznej w pzypadkach, w kt6rych ulga stanowic bedzie pomoc
publiczna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust 1, art.41 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2O2O r. poz.713 z p6zniejszymi zmianami), art. 59 uat. 1,
ust.2iust.3wzwiqzkuzarl.56ustawyzdnia2Tsierpnia2009r.ofinansachpublicznych(tekstjednolity
Dz. U. 22019 t. poz. 869 z p'2niejszymi zmianami)

Rada Miojska w CzerwioncFleszczynach
uchwala, co nastepuje:

s1.

Vcfwala okresla szczeg6lowe zasady, spos6b itryb umatzania, odraczania terminu splaty lub
rozkladania na raty naleznosci pieniQznych majqcych charakter cywilnoprawny, przypadajqcych Gininie
iMiastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom budZetowym, zakladom bud2etowym lub
samozEdowym insqducjom kultury zwanych dalej ,,naleznosciami' od os6b fizycznych, os6b prawnych,
a takze jednostek organizacyjnych nie posiadajqcych osobowosci prawnej, zwanych dalej ,,dlu2nikami'i.

s2.
1 . Naleznosci pieniezne mogE by6 um arzane z utzedu w calosci w pzypadku wystEpienia okolicznosci

wymienionych w art. 56 ust. I ustawy o finansach publicznych.

2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 1, umorzenie nale2nosci pieniQznych nastQpuje w formie
jednostronnego o6wiadczenia woli.

3. W pzypadku gdy opr6cz dlu2nika g[rwnego sq zobowiqzane inne osoby, nale2nosci pieniQ2ne,
o kt6rych mowa w ust. 1, mogq zostac umozone tylko wtedy, gdy warunki umazanla, sq spelnione wobec
wszystkich zobovyiazanych.

s3.
1. W przypadkach uzasadnionych waznym interesem dluznika lub interesem publicznym na wniosek

dluznika nale2nos6 moze zostao umorzona w calosci lub w czesci.

2. Oswiadczenie (porozumienie) o umozeniu naleznosci musi by6 popzedzone postepowaniem
wyjasniajqcym, kt6re wykaze pzynajmniej jednq z przeslanek umorzenia wymienionych w S 2 ust. 1 lub $
3 ust. 1.

3. Jezeli umoeenie dotyczy czesci nale2nosci, w oswiadczeniu (porozumieniu) oznacza sie termin
itryb zaplaty pozostalej czesci nale2nosci. W razie niedotrzymania tego terminu peez dluznika
oSx,iadczenie (porozumienie) wygasa. Dla omawianej sytuacji umozenia czesci naleznosci stosuje siQ
odpowiednio zapisy S 5 ust. 2.

4. W pzypadku gdy opr6cz dlu2nika gl6wnego sq zobowiqzane inne osoby, nale2nosci, o kt6rych
mowa w S 3 ust. 1, mogq zostac umozone tylko wtedy, gdy warunki umarzania sq spelnione wobec
wszystkich zobowiqzanych.

5. Odmowa umozenia caloSci lub czeSci nale2noSci pienieznych nastQpuje w formie jednostronnego
oswiadczenia woli.



s8.

. l Umorzenie przedsiebiorcom calosci lub czesci nalezno6ci pieniQ2nych oraz odroczenie terminusplaty calosci lub czesci naleznosci pienie2nych aibo roztozenie piatnoici t"ros"i rru 
"iesJ 

nabznoscipienieznych na raty w ptzypadkach. okresbhych w s 3 ust. 1 ru'b s s ust. i *n""rv- oi"l umozeniepzedsiebiorcom carosci -. nare2nosci 
'pieniginych 

w priypadkach, o'ktorych mowaw art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych stanowi:

1) pomoc de minimis w zakresie_i.na zasadach okreSlonychw rozpofzqdzeniu Komisji (uE) Nt 140712013
w sprawie stosowania arl. 107 i 

.108-Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomtcy Oe minimis(Dz. Urz. UE, seria L, nr 352 z dnia 24 grudnia 2013;.);

2) pomoc de minimis w rolnictwie w zakresie i na zasadach okreslonych w rozporzEdzeniu Komisji (UE)
Nr 1408i2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 1oz ii 08 Trakt;tu;'funk;jonowaniu Unii
!.urgnejskiel do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE, seria i, i ssi ) ii*4 grudnia
2013r.);

2. DrJ2nik, bgdqcy podmiotem prow€dzEcym dziararnos6 gospodarczq, dra kt6rego umozenienale2nosci pienie2nych oraz odroczenie. termihu splaty catosci t;b &gsct niieinosci pie"nieznvcn aloorozlozenie platnosci calosci lub czesci nale2nosci pieni{znych na raty stinowic uqozie pbmoi de minimis
albo pomoc de minimis w rotnictwie tub rybot6wstwie, do wniosru o rio.ym mo*i i, ,s .'r- iiiz] aaqc.ycspozedzone zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w spra*ach d-dtyczqcycnpomocy publicznej (Dz. U. z2O2O r. poz.708):

1) wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnict e lub rybol6wstwie,jakie pzedsiQbiorca orzymar w roku, w kt6rym ubiega siq o poroc oraz * ciqgu2 poprzedzai.icych golat atbo oswiadczenie o wierkosci pomocy de minime rlu poro"y a" 
-i.,i1inii"'"ioNl'"t*i" 

rru
rybol6wstwie otzymanej w tym okresie aibo oswiadczenie o nieotr2ymaniu ir[1"; poro.v * tv,
okresie;

2) pozostale informacje, o kt6rych mowa w Rozpozqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji pzedstawianych pziz podmiot uoiegaiqcy siq o pomoc de minimis
(Dz.U. Nr 53, poz. 311 z p62n. zm.);

3) pozostale informacje, o kt6rych mowa w rozpozqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 11 czeMca 2o1}t.
w sprawie informacji skladany^ch^pzez.podmioty ubiegajqce siQ-o pomoc w rolnictwie ruO ryOotOwstwie
(Oz. U. z 2010t. Nr 121 , poz. 810 z p62n. zm.).'

ss.
Do wniosk6w o udzierenie umoze6 nareznosci pienieznych oraz odroczenie terminu spraty carosci rub

czesci nale2nosci pienieznych albo rozlo2enie ptatnosci 6aosci lub azesci n"r"znosii pLnieiriyin n" |."ty,
nierozpoznanych do dnia wejscia w 2ycie uchwaly, stosuje sie pzepisy niniejszej ,"tiafy--- '-

s 10.

Traci moc uchwala Nr xu44!fi7 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 29 wzesnia
2017r. 

. 
w sprawie szczeg6lowych zasad,. spos6bu i trybu umazania , odtaeania terminu i6aty lub

lozfqdali? na raty platnosci nare2nosci pienigznycn milqcycn cnarat<ter cywiinopr"rr^v p..vpil"ie.)l"t
Gminie i Miastu czerwionka - Leszczyny rub_jej jednostkbm'organizacyinyni, a takze *dtj2"'ni" org"no"lub os6b do tego uprawnionych oraz otre3renia warunk6w dopusiczarnosci pomocy pubricznej
w przypadkach, w kt6rych urga stanowic bedzie pomoc pubriczna (Dz. Uz. woj. sr.-, iotir.-i"[;azal.

s 11.

Postanowienia niniejszej uchwaly stosuje siQ do dnia 3.1 grudnia 2023r.

s 12.

. Wykonanie uchwaly powieza sig Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, kierownikomjednostek bud2etowych, kierownlkowi zakladu budzetow6go oraz dyrektorom samorzltol*yci instytuc;i
kultury.

s 13.

-. Uchwala wchodziw zycie po uplywie 14 dniod dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa
Slqskiego.
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