
UCHWAŁA NR XXV/202/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 19 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo Nr XVII/127/2020 z dnia 6 lutego 2020 roku 
w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, 
odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

przypadających Gminie Obrowo lub jej jednostkom organizacyjnym. 

Na podstawie art. 59 ust. 1 - 3 oraz art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Gminy Obrowo uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Obrowo Nr XVII/127/2020 z dnia 6 lutego 2020 roku 
w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz 
rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Obrowo 
lub jej jednostkom organizacyjnym, dokonuje się następujących zmian: 

2. W § 6 ust. 4 uchwały wykreśla się zapis „Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na 
podstawie niniejszej uchwały do 31 grudnia 2020 roku.” i zastępuje się go zapisem „Ulgi stanowiące pomoc de 
minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do 31 grudnia 2023 roku.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo oraz kierownikom jednostek 
organizacyjnych, o których mowa w § 1 zmienianej uchwały. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie

W związku ze zmianą art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
tzw. ogólnego rozporządzenia o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/1 z 24.12.2013 r.), która
przedłuża obowiązywanie ww. aktu prawnego, zachodzi konieczność dostosowania przepisów uchwały
Rady Gminy Obrowo Nr XVII/127/2020 z dnia 6 lutego 2020 roku.
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