
UCHWAŁA NR XXXII/316/2020 
RADY MIEJSKIEJ KOŁA 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło 

lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych                      
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej jednostkom organizacyjnym 
oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp z 2015 r. poz. 5906), zmienionej uchwałą Nr XXVIII/271/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 
28 września 2016 r., uchwałą Nr XVIII/151/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 

"§ 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła 
(-)Tomasz Sobolewski
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXXII/316/2020

RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 22 grudnia 2020

zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej

jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną

Zapis art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obliguje organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad oraz sposobu
i trybu udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych wraz ze wskazaniem warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Wobec powyższego, w drodze uchwały nr XIV/120/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej jednostkom organizacyjnym
oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
Rada Miejska Koła wywiązała się z ustawowego obowiązku.

W dniu 2 lipca 2020 r. przyjete zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 zmieniające m.in.
Rozporzadzenie (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108
Trakatu o funkcjonowaniu Unii Europiejskiej do pomocy de minimis, w odniesieniu do przedłużenia okresu
jego obowiązywania. Na podstawie wskazanego rozporzadzenia wydłużeniu - do dnia 31 grudnia 2023 r.
uległ okres obowiązywania m.in. Rozporządzenia (UE) nr 1407/2013. Natomiast, okres obowiązywania
Rozporządzenie(UE) nr 1408/2013 z dnia18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, został uprzednio
wydłużony do 31 grudnia 2027 r.

Z uwagi na powyższe, uzasadnione stało się wydłużenie okresu obowiązywania uchwały
Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej jednostkom organizacyjnym oraz
warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - do dnia
31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) projekt uchwały
przesłany został do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
celem zgłoszenia zastrzeżeń.
Pismem Nr WR.fgr.0220.417.2020 z dnia 03.12.2020 r. Minister Rolnictwa i Rozoju Wsi poinformował
o braku uwag do przesłanego projektu uchwały. Ponadto, pismem Nr DMP-1.530.741.2020 z dnia
09.12.2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o braku zastrzeżeń
do projektu uchwały.
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