
Projekt 

Uchwała Nr  

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom 

organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2022r., poz. 1526) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 717/2014 z 

dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z dnia 

28 czerwca 2014r., str. 45 z późn. zm.) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§    1.  W § 3 w ust. 6 załącznika do uchwały Nr XXIX/243/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z 

dnia 28 kwietnia 2021 r. w miejsce wyrazów „31 grudnia 2022 r.” wpisuje się wyrazy „31 grudnia 

2023 r.” 

 

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego i 

dyrektorom/kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych. 

 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

              Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

………………………………… 

           /Małgorzata Osuch/      

 

  



Uzasadnienie 

do Uchwały  

Rady Powiatu Wągrowieckiego  

z dnia  

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 

terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 

przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym; warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych 

 

Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z dnia 28 czerwca 2014r., str. 45 z późn. 

zm.), został wydłużony termin udzielenia pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury 

do 31 grudnia 2023 r. W związku z powyższym uzasadnione jest dostosowanie niniejszej uchwały do 

rozporządzenia unijnego i wydłużenie udzielania ulg stanowiących pomoc de minimis w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 

Uwzględniając powyższe,  podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

           Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

………………………………… 

           /Małgorzata Osuch/      

 

 

 

 


