Uchwoło nr81 /Xl2O15
Rody Miejskiej Sierpco
z dnja 24'aó

'201
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w sprowie określenio szczegółowych zosod, sposobu i trybu
udzletonlo

r'l'g w spłocie
ncleżnościpienlężnyc!r rnojqcych chorokier cywilnoprowny
przypodojqcych Gnninie Miosto
Sierpc lub jej jednosłkom podleEłynl ol.oz worunków
dopu,szczollroścI porr-locy pub!!cznej w
przypodkoch, w kiórych ulgo stonowić będzle pornoc
publicznq

No podstowie ort' s9 usi.2 i 3 usiowy zdnio 27 sierpnio 2oog
r. o finonsoch pubricznych (Dz.
U' z2013 r' poz. B85 zpażn. zm.a)) oroz ort. lB ust' 2 pkt 15
uslowy z dnio B morco lggo r.
o somoaqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z2O]3r.poz' 594zpaŹ..
zm 'rA)) Rodo Miejsko Uchwolo, co
nostępuje:

'r.

s
Uchwoło określo szczegółowe zosody, sposób i1ryb umoaonio,
odroczonio terminu spłoty

lub rozkłodonicl no roiy noIeżnościpieniężnych mojqcych chorokier

cywilnopro\^/ny

zwonych dolej ''noleżnościomicywiinoprownymi'', pzypodojqcych
Gminie Miosto Sierpc lub
jej jednostkom podległym, wobec osób fizycznych,
osób prownych oroz jednostek
orgonizocyjnych nie posiodojqcych osobowości prownej zwonych
dolej ',dłużnikomi,,,
worunkj dopuszczolności pomocy publicznej w pzypodkoch,
w których ulgo stonowić
będzie pomoc publicznq oroz wskozuje orgon lub osoby uprownrone
do udzielonio tych ulg.

s2.

Do umozonio. odroczonio lermlnU spłoty lub rozkłodonio no roiy spłob/
no]eżnoścj

cywilnoprownych uprowniony jest:
1) Burmisfa Sierpco w odniesieniu do noleżnościpŻypodojqcych
Gmrnie Miosto Sierpc;
jednostki podległej Gminie Miosto Sierpc do
noleżnościpzypodojqcych tej
3^i:"]:::'*
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s3.
pzypodkoch
l'W
uzosodnionych wożnym interesem dłuŹniko lub interesem publicznym
noieżnościcyłviInoprowne, pzypodojqce Gm jnie Miosio Sierpc
lub jej jednostkom
podległym, no wniosek dłużniko, mogq być UmorŻone w
cołości|ub w cęściolbo ich
spłolo może być odroczono lub rozkłodono no roly, no zosodoch
określonych w niniejszej
uchwole.

Umozenie noleżności.zo którq odpowiodo solidornie więcej niŹ jeden
dłUznik, może
nosiqpić, gdy okoliczności uzosodnio'|qce umorzenie zochodzq wobec
wszystkich dłużnikow.
3. Jeżeli dłużniknie spłoci W terminie olbo w pełnej wysokości
roi ustolonych pzez orgon
pzyznojqcy ulgę, pozostoło do spłoty noleznośćcywiJnoprowno
stoje się notychmiosi
wymogolno wroz z ustclwowymi odsetkomi zo opóźnienie liczonymi
od pierwotnego lerminu
2.

zopłoty'

s4.

1.W pzypodkoch, októrych mowo W$3ust. 1uchwoły, udzie|enie pzedsiębiorcy
Ulg
w spłocie noleŻnościcywilnoprownych, popzez ich umozenie,
odroczenie terminu spłoty
|ub rozłoŹenie no roty,
pomoc de minimis. o jej udzie|enie nostępuje zgodnie
'tonowi
z pzepisomi rozpoządzenic
Komisji (UE) Nr 14O7/2013 z dnio lB grudnio 2oi3 r. w
sprawie
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Łqczna wońośćpomocy udzielonej pzedsiębiorc
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do pomocy de

[:J"ł'.::';

po-:.I de minimis podlego kumulocji z
kożdq innq pomocq de
minimis uzyskonq w różnych formoch
i z ,azny,ci"t odeł
w okresie izech ko|ejnych
podotkowych oroz kożdq pomocq
lot
innq niż de minimjs, otrzymonq
,'
ooi,ur,."n,u
somych kosztów krvolifikowonych lub
do lych
tego
środkofinonrolvonio ,vrvto."
'T"no
3' Wońośćudzielonej

sv.

l' Wniosek, o którym mowo w 3 ust. powinien
$
zowieroć:
)) w pzypodku dłuzniko nie
będqcego pzeosięb'orcq:
.
'mlę. clzw|sro. odres zorrleszkon]o:
2) w paypodku dłUżniko będqcego
pzedsiębiorcq: imię i nozwisko.
lub nozwę i odres
siedziby oroz Nlp i REGON;
1

sprecyzowonie i uzosodnienie wnjosku
o zoslosowonie ulgi;
4) określenie terminU spłoty w pzypodku
wniosku o odroczenie terminu płotności;
5) określenie ilościroi oroz terminu
ich spłoty w pzypodku wniosku
o rozłożenie no roty;
ó) dokumenty polwierdzojqce
zosodnoścudzielenio wnioskowonej
ulgi oroz oświodczenie
o syluocji mojqtkowej według wzoru
określonego wzołqczniku nr l do
uchwoły.
2' W pzypodku ubiegorrio się pomo'c
o
de
minlmis, dłużnikzobowiqzony jest
pzedstowienio podm.o.owi uozielo,qcemr,
do
pomocy;
l ) wszysikich zoświodcze .
3)
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opomoc,orozwciqgui:.'ó'4::#.''}.J''#-::J.'?T*J

*il ][jr:]^monej

w

-totiej
iym okresie' olbo lśwjodczenio o nieotzymoniu ,:rIJ?:'.i:;
pomocy

2) wszystkich

zoświodczeń o pomocy de min jmis w
rolnictwie i w rybołówslwie, jokie
otzymoł
W. TokU, W któr7m ubiego
się o oo"noc. oro' rv a;
oświodczenio'owielros"ci pomocy de
minimis
w tym okresie, oibo oświodczenio
o nieolzymoniu tokiej pomocy W
tym oklesje;
3) informocji niezbędnych do
udzielen jo pomocy de minimis.
określonych W rozpoŻqdzeniu
Rody Ministrów z dnio 29 morco 20] O
r. w sprowie zokresu informocji pzedstowio
nYCh przez
podmiot ubiegojqcy się o pomoc
de minimis {Dz.U' Nr 53, poz. 311 z poŹn.zm.)
no formuloau
pzy ubiegoniu
o po'o. de minimis sfon"*'o.u.n
zołqcznik
5:"jJ;:L!5:.i:towionych
'ię
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Jeżeli wniosek dłuzniko zowiero broki formolne.
nieudokumentowonio
3'

w

szczególności

w zokresie
wskozonej we wniosku podstowy do
zostosowonio
urgi,
uprowniony
orgon lub osobo wzywo dłużniko do
usunięcio broków w terminie 7 dni
wrazz
pouczeniem,
że niewypełnienie iego worunku spowoduje
pozostowienie Wn j05kU bez
rozpoizenio.
4' Uprowniony orgon lub osobo zowiodomio
dłuzniko w formie pisemnej o pozostowieniu
jego wniosku bez rozpoizenio.

só.
i $ 4 stosuje się odpowiednio do umozonio,
odroczonio iub rozkłodonio no
roty spłot odsetek od noleżnościcywilnoprownycrl
przypodojqcych Gminie Miosto
Sierpc
lub jej jednostkom podległym.
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Umozenie nolezności głÓWnej
powoduje równ
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uzędu odsetek od nolezności
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b kierownik o jednos'ki
Podległg;.

se.

Kierownicy jednosiek podległych
paedstowiojq Burmistzowi
sprowozdonio o udzielonych
Sierpco roczne
,
ulgoch wsołocle noleznojci
;''i;;;;"*"uch no zosodoch
określonych w Uchwole wterminie
do 3l śtycznio ;*Ę';:;:.llu
udzielono ulg.
po l.otu, wktórym
a o,,"*:-r- Podz'e M;ejsr.'ej S
e.pco :o;orczq ;.+orn"oc;ę
il"]'}:"'l;'n'"ff;.':"uuio noleż' ośc'
o ,ozieloryc.
cV\Ą ijnop'own} ch w
5p'6q,676on'u z wyŁono. ;q
buożeir, .. o"łi"o".*;:]r;
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Wykononie UchWoły powiezo
się aurmistzor-i, l,l,.r.ro.

Troci moc Uchwoło Nr 33O/XXXIX/2.'r::u:i-',uskiej

w sprowie:

pieniężnych
jednoslkom

zosod

i

trybu umoaonio, odroczonio
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l' Uchwoło
Uzędowym

""rokter
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12.

14dri od doty jej ogłosze.io
wDzienn;ku

2. Uchwoło obowiqzu.je do
dnio 3A czeNvco 2a2l
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