PROJEKT
Uchwała Nr ……………………….
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia ………………………. 2022 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547, z późn. zm.) oraz art. 59 ust 1-3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

1.

2.

§1
Uchwala się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Śląskiemu
lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazuje się
organy lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
Należności pieniężne Województwa Śląskiego lub jego jednostek organizacyjnych, mające
charakter cywilnoprawny, mogą zostać umorzone w całości lub w części, terminy ich spłaty
mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty na
zasadach określonych w niniejszej uchwale, zwanej dalej „Zasadami”.

§2
Ilekroć w Zasadach jest mowa o:
1) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, zobowiązaną do zapłaty należności na rzecz
Województwa Śląskiego lub jego jednostek organizacyjnych;
2) jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to wojewódzkie jednostki organizacyjne
wymienione w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) organie uprawnionym – rozumie się przez to: Zarząd Województwa Śląskiego, Marszałka,
Wicemarszałka, pozostałych Członków Zarządu Województwa Śląskiego oraz kierownika
jednostki organizacyjnej;
4) rozstrzygnięciu – rozumie się przez to wyrażone na piśmie jednostronne oświadczenie
woli uprawnionego organu lub zawartą pisemną umowę, w sprawie udzielenia ulgi;
5) uldze – rozumie się przez to umorzenie w całości lub w części należności, odroczenie
terminów ich spłaty albo rozłożenie płatności tych należności na raty;
6) wynagrodzeniu przeciętnym – rozumie się przez to przeciętne wynagrodzenie w trzecim
kwartale roku poprzedzającego rok wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt 4,
ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504).
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§3
1. Do udzielania ulg są uprawnieni:
1) Zarząd Województwa Śląskiego – w zakresie należności przysługujących Województwu
Śląskiemu lub wojewódzkiej jednostce budżetowej powyżej wysokości 3–krotnego
przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do danego dłużnika rocznie, a także w zakresie
należności przysługujących Województwu Śląskiemu z tytułu pożyczek;
2) Marszałek, Wicemarszałek, Członek Zarządu Województwa Śląskiego lub kierownik
wojewódzkiej jednostki budżetowej – w zakresie odpowiednio należności przysługujących
Województwu Śląskiemu lub wojewódzkiej jednostce budżetowej do wysokości 3–
krotnego przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do danego dłużnika rocznie;
3) kierownik wojewódzkiej instytucji kultury – w zakresie należności przysługujących
wojewódzkiej instytucji kultury.
§4
Należności przysługujące Województwu Śląskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym mogą
być umarzane w całości z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1.
2.
3.
4.

5.

§5
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym organ
uprawniony może na wniosek dłużnika, na podstawie zawartej umowy, udzielić ulgi.
Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie
pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania rozstrzygnięcia do upływu terminu
zapłaty.
Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do
spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę,
w tym również z odsetkami naliczonymi za okres, o którym mowa w ust. 4.

§6
Umorzenie całości należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli
umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu należności uboczne.
§7
1. Udzielenie ulg, o których mowa w § 4, podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą
lub działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa stanowi pomoc de minimis lub pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w przypadku, gdy przesłanką jej udzielenia jest
interes publiczny. Udzielenie ulg, o których mowa w § 5 ust. 1, podmiotowi prowadzącemu
działalność gospodarczą lub działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa stanowi pomoc
de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
2. W przypadkach, w których zastosowanie ulgi stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, jej udzielenie następuje zgodnie z przepisami:
1) 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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.);
2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.);
3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
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3.

4.

5.

6.

minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45,
z późn. zm.).
Łączna wartość pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
udzielonej na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości
dopuszczalnej wartości pomocy, o której mowa w rozporządzeniach powołanych w ust. 2.
Wartość udzielonej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w innych formach i z różnych
źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz każdą pomocą inną niż de minimis,
otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka
finansowania ryzyka.
W celu uzyskania pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
dłużnik zobowiązany jest przedstawić wraz z pisemnym wnioskiem:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, otrzymane w roku, w którym podatnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) inne wymagane zaświadczenia, oświadczenia oraz informacje, o których mowa w art. 37
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) oraz informacje określone w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) lub
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
W przypadku stwierdzenia, po dokonanej weryfikacji wniosku, iż przedstawione dokumenty lub
informacje, o których mowa w ust. 5, są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić
istnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia
wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin na ich uzupełnienie.

§8
Traci moc uchwała nr V/44/4/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 października
2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
§9
Na podstawie niniejszej uchwały:
1) pomoc de minimis udzielana jest do dnia 30 czerwca 2024 r.;
2) pomoc de minimis w rolnictwie udzielana jest do dnia 30 czerwca 2028 r.;
3) pomoc de minimis w rybołówstwie udzielana jest do dnia 30 czerwca 2023 r.”.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z tym że § 7 z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.

3/3

