ZARZĄDZENIE Nr 1983/2020
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 17.08.2020 r.
«TableEnd:SzablonAktyKierowania»
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XCVIII/2557/18 w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej
jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XCVIII/2557/18 w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej
jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także
wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
r. poz. 713), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920
oraz na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29
marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 312, Nr 254, poz.
1704, Dz. U. z 2016 r. poz. 238 i Dz. U. z 2020 r. poz. 1338) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej
jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 2916 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kompletnym wniosku – oznacza to wniosek zawierający dokumenty niezbędne
do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, wymienione odpowiednio w
załączniku Nr 1, załączniku Nr 2 lub załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały albo uzasadniony
wniosek wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem informacji, o którym mowa w § 91
ust. 2, a w przypadku należności dochodzonych w postępowaniu sądowym wraz z
prawomocnym orzeczeniem sądu, z wyłączeniem spraw o zapłatę należności wynikających z
tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Gminy Miejskiej
Kraków,”;
2) w § 91 ust. 1 po słowach „Dz. Urz. UE 2020/C 112 I/01 z 4 kwietnia 2020 r.” dodaje się
przecinek oraz słowa: „Dz. Urz. UE 2020/C 218/03 z 2 lipca 2020 r.”;
3) w § 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedsiębiorca ubiegający się o ulgę w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1
zobowiązany jest do przedłożenia, w terminie do 31 października 2020 r., uzasadnionego
wniosku wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem informacji, przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc publiczną, związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, którego wzór określa aktualny załącznik do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 312, Nr 254, poz. 1704, Dz. U. z
2016 r. poz. 238 i Dz. U. z 2020 r. poz. 1338), obowiązujący w dniu składania wniosku.”;
4) uchyla się załącznik Nr 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa oraz dyrektorom
samorządowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Kraków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie
Z uwagi na nowelizację Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz.
312, Nr 254, poz. 1704, Dz. U. z 2016 r. poz. 238 i Dz. U. z 2020 r. poz. 1338), polegającą na
wprowadzeniu powszechnie obowiązującego formularza informacji przedstawianych przez
podmioty które ubiegają się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian do
uchwały Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej
jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Nadmienić należny, że zgodnie z § 2 ust. 2a pkt 5 ww. rozporządzenia podmiot
ubiegający się o pomoc związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 oraz jej skutków, udzielaną na podstawie: ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem
COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694) przekazuje niezbędne informacje w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, określone szczegółowo w ww. rozporządzeniu na
formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, którego wzór
określa załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia.
Obecnie, na gruncie zmienianej uchwały, zgodnie z §91 przedsiębiorcą składający
wniosek w zakresie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę
lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostce organizacyjnej, zobowiązany jest do przedłożenia
wniosku wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zawartym w załączniku Nr 5 do
niniejszej uchwały. Z uwagi na wprowadzony ww. rozporządzeniem nowy formularz, który jest
powszechnie obowiązujący konieczne stało się wprowadzenie zmiany do ww. uchwały
polegającej na usunięciu załącznika nr 5 oraz wprowadzeniu nowej regulacji w zakresie
przekazywania informacji przez podmioty ubiegające się o pomoc związaną z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków. Zmiana polega na
zobowiązaniu przedsiębiorców do przedłożenia formularza, którego wzór zawiera aktualny
załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 312, Nr 254, poz.
1704, Dz. U. z 2016 r. poz. 238 i Dz. U. z 2020 r. poz. 1338), obowiązujący w dniu składania
wniosku.
W projekcie wprowadzono również zmianę dotyczącą uaktualnienia publikatora
Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.
Proponowane w projekcie zmian uchwały przepisy mieszczą się w ramach wyznaczonych
przez ustawodawcę.

