
Uchwała Nr XLVI/469/2014
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r Nr
VIII/59/2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych
przypadających Gminie Nadarzyn i jej jednostkom podległym, warunków
dopuszczalności ulg w przypadkach, w których będą one stanowić pomoc publiczną oraz
wskazania organów uprawnionych do ich udzielania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.), art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r o finansach publicznych (Dz.U z 2012, poz.885 ze zm) oraz art. 4 ust.1, art.13 pkt.2
ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tj. Dz.U. z 2011r, Nr 197, poz.1172 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala co
następuje:

§ 1

  W uchwale Nr VIII/59/2011  Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Nadarzyn i jej
jednostkom podległym, warunków dopuszczalności ulg w przypadkach, w których będą one
stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do ich udzielania
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust.1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„stanowią pomoc de minimis- zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr.1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z
24.12.2013) – określoną w § 2 pkt 5 oraz w § 3 ust.1 Uchwały;

2) w § 4 ust.2 pkt.2  otrzymuje brzmienie:

„wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r w zakresie informacji
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010 Nr
53, poz.311 ze zm)

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ Uchwała obowiązuje  do dnia 30 czerwca 2021r.”



4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„ Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn”

5) Dodaje się § 11 o brzmieniu:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.


