RADA MIEJSKA

w Kole

UCHWALA Nr XVIII/I 51 12019
RADY MIEJSKIE.I W KOI-E
z dnia 20 listopada 2019 r,

znrieniaj4ca richr,valg Nr XIV/120/2015 ltaciy Miejskiei w Kole z clnia 30 rvrze(rria 2015 r, r,r, sprawie
szczeg6towych zasad i trybu urnarzania, odmczania lub rozkladania na raty traleznodci pienigznych
o charaktelze cywilnopl'awnym przypadajacych Ciminie Miejskiei Kolo lub jei icdnostkom
grganizacyjnym oraz warturk6w dopuszczalno6ci pomocy publiczne.i, w ktorych Lrlga stanowii bgclzie
pomoc publiczn4

poclstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ar1. 40 ust. 1 i art.4l nst. 1 ustawy z dnia 8 marca I990 r.
o samoizqdzie grninnym (tekst jednolity Dz, tJ. '22019 r. poz.506 ze zm.), art, 59 rist. 1 i 2 ustawy
z clnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznycl-r (Dz.LI. 22019 r. poz, 869) Ilada Mieiska w l(rle

Na

rucdrwala, oo nastEpu j e:

2015 r'. rv sprarvie
$ 1.W uchwale Nr XIV/12012015 Rady Miejskici w Kole z dnia 30 wrze6tria
szozeg6towych zasacl i trybrr umarzanitr, oclraczania lub rclzklaclania na raty nalezno(ci pieniEznyoh
o charakterze cywilnoprawnylr przypaclajacych CrTrinie Miejskiej Kolo luLr iej jednostkom
orgtinizacyinym oraz war"Lrnktiw clopuszczalno6ci pornocy publicznei, u, kt6rych ulga stanorlrii bEcizie
porlloc publi"rrrq (Dz.lJrz. Woj, Wlkp.22015 t.pon.5906) wprowadza siq nastppLriqce zmiany:
1.

$

12

uchwaty otrzymuje brzmietrie:

w uohwale, .jezeli 'lqczna rvilrto$(: brLrtto
juz
r,rzyskanc'i zgodnlc z oirowiqzuiqcytui
pomocy
minimis
de
wnioskowanej pomocy oraz rvartoSd
t:<tzporzqdzeniurnl o pomocy cle minirnis nie pr:zekloczy kr,voty 200.00() eLlro, w ol<r'esie h'zech
kole.inych lat podatkowych
1, Przeclsiqbiorca moze uzyskad pornoc, o kttire.j mowa

2. Przeclsiqbiorca clziatajacy w sektorze drogowego trailspofttl towarciw t11oze Llzyska6 pomoc'
o kt6rej mowa w uchwale, .je1eb lqozna warloSd brutto wnioskowane.i pornocy oraz wartoSc polxooy
de rninirnis juz uzyskanej zgodnie z obowiqzuj4cymi rczporz4dzeniarni o pomocy de mirlimis
nie przekroczy kwoty 100.000 euro, w okresie trzechkoleinych lat podatkorvyoh,

o

kt6rej l11owa
3. Pr.zeclsigbiorca dzialajacy w sektorze rolnictwa moze uzyska6 polxoc!
r,r, uclrwale ie2eli l}czna wartoS6 brutto r,vnioskowanej pomocy oraz warto6ti porlocy de nriniruis iuz
nzyskanej zgoclnie z obowiqzuj4cymi rozporzqdzeniami o polllocy de rnirrimis ttie przekl'ocz1z lg\t.t,
20.000 elll'o, w oi<resie trzech kolejnych lat podatkowych,
4, DokonLrjq0 oceny bierze sig poci Llwagg biezqcy rclk oraz dwa poprzedzaiqce go iata podatkowe,

minimis podlega kumulacji z,kaLd1 innq pomoc4 de minimis uzyskanq
rv r6znych follach i z rlZnych 2r'cidet i,v okresie trzech kolenych lat podatkowych oraz zkaiclq
samych 1<oszt6w l<wali{'ikclr'varrych ltrb
lror11o"q inntl niz de minin-ris" otrzyrranq w odniesieuiu do tych
5. Warto$f polnocy c1e

tetso s an:1ego Zr:ticlla tf tran sowania ryzyka "'

$ 2. Wykonanie uohwaly powierza sig BLumistrzowi Miasta l(ola.

Uchwala wchodzi w 2ycie po rqtlywie 14 dni od dnia ogloszenia
Woi ew6dztwa Wielkopolskiego'
$ 3.

r.v

Dzienniku llrzqiloivym
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T]ZASADI'{IE]\IE
DO UCIHWAi,Y NR XVIII/Is1/2019

RADY MIEJSKTEJ W I{OI,E
Z DNIA 20 LISTOPAT}A 2019 R.
zr1icniaj4c,u..j uchrvalg Nr XIV/12012015 Rady Micjskic'i w Kole z clnia 30 wr:ze$nia 2015 r'
\\, spl'awie szczeg6krrr,vch zasacl i trybLr uutatzatria. odraczattia lub rozklaclania tlu raty traleZno$ci
jej
lrieniqznych o charalttc-rze c"\,r,r,ilttollrar,r,nvm przl,paclajtlcl,ch Gminie Miejsltiu'j l(o1o ltrb
Lllga
.jecl;ostkclm or^ganiz-ac;,jnytn oraz u,at:unk6u, clopuszczaltto$ci pomttc:i, pltblicznej. rv kt6rych
st auo,,,r,i

i

Zp,.oduic

bqdz,ie IIL)l-1roc

PLrb1

i

cznq,

z zapiscpr i1't,59 Llstawy z cluia 27 sierpnia 2009 I'. o Ilttitttsiich pLtblicznych,

t-irgiut

i

trytr
starturt,iilcy .je:clnostki sait-lorzalclu terytoriirlneeo ol<re$la szczeg6lttwe zasacly, spos6b
Lrciziciania Lrlg u, splircie trtrleztrosc:i o chilrakter'7s s:ytvilnoprawttylll. r.varLLllki cloprtszczalno6ci
p()urocv publicznei r,r,przypadkach. rv kt6r1,pl1 ttlga stanorvii bEdzie ponloc publioznq oraz
u,slrazu-ie orgfin orar i-rsolr!- r.rprawnion4 clo r"rclzielania niniejszej pomocy.
Wobec por,r,r,2szego. u, clroclze uchwaly Nr XIV/120/2015 z clnia,10 rvrze6nia 2015 r, rv sllrat'ie
szozc96lorv_vch zitsacl i trybu unriitzanizi, odraczani;r lub lcizl<laclaniii tttt raty nalc2ntllici pierriqznyclr
6 chalal<tetze cyr,r,ilnoprawnylil przypacla.iqcych Cniinie Mie.isl<ie.i I(r'rlo lLrb jei jecltrostl<otrl
organizac5,jltl,rl ,-,r'r, r,i,arunl<6w dopuszczalttoSci pottrocl, pttbliczlre.i, rvkt6rych ttlga statltlwii
bq-clzie llor]loc putrlicznq. Rada Miejskat r,r1,,,1,ii12nla siE z ustawo\,vego obor,r'iqzkit.
Zapl61rr-rnor,r,ane zmiernl,' wyniliaj4ce z prncllol.onego projelittt ttchivaly. u,i4zq sig z koniecztrosci
clostosor,r,alia zapis6u, przec|niotou,ej r"rchrvaly Rady Miejskie.i w Kole clo ztrrian wynikaj4cych
z rlstiiu,\,2 clnia l2 krvictnia 2019 r. o znrianie ustilu.Y o postqporviutirt w spritlvaclt clotycztlc5'ch
pr)r'rl(rel, prrtrliczne'j (Dz. tl. poz. 1063). ht6r'e weszly wzycie 22czerwca 2019 t.
Ilrzeri11iut611,1, plgicltt Lrchwaly ur,vzglgclnia zristrze2etria clotyczqce prze)rzyskr(ci zirsad irdzielatlia
i Kousumeuttir.v r.v
i.x)r1roc)i rle niinimis z-gloszoue przez. Prezesa LirzQcltr Ochrouy Konkitreucji
lrlirrrie z clnia 9 pazclzienrilia 2.01!) r.. Nr DMP-l .53{1.2?7.2019.MN4 oraz lViittistra Rolnictu'a i
Rcrzr,vo.iu Wsi z clnia 2- piticlz,iernika 201 9 r:., Nr: F.pp.0?.2t).412.201().
[]ior.ilc pocj uwrrgg rriiclrzqcltr,tfr.l przeirisirrv pruwa lc'a.iowego nad przopisattti pt'tttl,i't ntie.iscowcgrl.
pocljcrcie pt'zecltrriototve.i Ltchu':tllr.jest iv peltri ltzasaclniotle.
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