
Zarządzenie Nr 166/2019
Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 22 marca 2019 r.

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  wyznaczenia  koordynatora  do  obsługi  aplikacji  SRPP
w Urzędzie Miasta Kalisza oraz jednostkach organizacyjnych podległych Miastu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie
przekazywania  sprawozdań  albo  informacji  dotyczących  pomocy  publicznej  w  rolnictwie  lub
rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. z 2009 r. nr 127 poz. 1053, z późn. zm.) zarządza
się, co następuje: 

§ 1.

W instrukcji  nadawania  uprawnień  i  wprowadzania  wartości  udzielonej  pomocy  publicznej  do
systemu SRPP,  przekazywania  sprawozdań oraz  wydawania  zaświadczeń o pomocy de  mnimis
w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 41/2019 Prezydenta Miasta
Kalisza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do obsługi aplikacji SRPP
w  Urzędzie  Miasta  Kalisza  oraz  jednostkach  organizacyjnych  podległych  Miastu  (ze  zm.)
wprowadza się następującą zmianę i w § 6 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

2. „Udzielanie  pomocy  pomocy  de  minimis  odbywa  się  na  warunkach  przewidzianych
w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  do  pomocy  de  minimis  w  sektorze  rolnym  oraz
w  Rozporządzeniu  Komisji (UE)  2019/316  z  dnia  21  lutego  2019  r.  zmieniające
rozporządzenie  (UE)  nr  1408/2013  w  sprawie  stosowania  art.  107  i  108  Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.”

3. „Pracownik  prowadzący  sprawę,  w  wyniku  której  udzielona  będzie  pomoc  de  minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie,  powinien przed jej  udzieleniem, sprawdzić czy udzielona
pomoc  nie  spowoduje  przekroczenia  krajowego  limitu  skumulowanej  kwoty  pomocy  de
minimis  za  dany  okres  sprawozdawczy  oraz  powinien  sprawdzić  czy  wartość  brutto
udzielonej  pomocy  de  minimis  w  okresie  trzech  lat  podatkowych  łącznie  z  wartością
udzielanej pomocy de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie nie  przekracza  kwoty  będącej
równowartością  20.000,00  euro. Do  kumulacji  pomocy  de  minimis  w  rolnictwie  lub
rybołówstwie  należy  brać  pod  uwagę  każdą  pomoc  de  mnimis  (nie  tylko  z  rolnictwa
i rybołówstwa) jaką beneficjent otrzymał w okresie trzech ostatnich lat budżetowych.”.

§ 2.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  kierownikom  komórek  organizacyjnych  Urzędu  Miasta
Kalisza i jednostek organizacyjnych Miasta. 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


