
UCHWAŁA NR LVI/1305/14

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym 

miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/843/13 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad 
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu 
Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl.2013.4258 z dnia 11 czerwca 
2013 r.) dokonać następujących zmian:

1) § 8 ust.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8. 1. Ulgi, o których mowa w § 5 ust. 3 i § 6, udzielone na wniosek dłużnika – podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis i udzielane są zgodnie z przepisami 
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.U.UE.L.2013.352.1). Pomoc de minimis stanowią także ulgi, o których mowa w w/w przepisach 
niniejszej uchwały, udzielane na wniosek dłużnika jeżeli ich udzielenie nastąpiło w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.”;

2) § 8 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności podmiotu 
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie 
których ma być przeznaczona pomoc de minimis, przekazane na formularzu informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia 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.) wraz ze sprawozdaniami 
finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami 
o rachunkowości.”;

3) w § 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Uchwała obowiązuje do dnia 31. grudnia 2020 roku.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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