
Projekt 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Gliwice oraz jego jednostkom 

podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić 
pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 
zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. § 12 ust. 2 uchwały Nr XXXI/945/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z 17 grudnia 2009 r. w sprawie 
umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Miastu Gliwice oraz jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów 
uprawnionych do udzielania ulg, otrzymuje brzmienie: 
„2. § 5 i § 8 ust. 3 uchwały obowiązują do dnia 30 czerwca 2024 roku.” 

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/945/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z 17 grudnia 2009 r. 
w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Miastu Gliwice oraz jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów 
uprawnionych do udzielania ulg, otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia .................... 2021 r. 

............................................. 

imię, nazwisko/ nazwa firmy 

.............................................. 

adres zamieszkania/siedziba firmy 

.............................................. 

NIP 

Oświadczenie 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2020 r., poz. 708 z późn. zm.), 
a także § 8 ust. 3 uchwały oświadczam, iż: 

*1. W bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat otrzymałem wraz z jednostkami 
gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013** 

pomoc de minimis o łącznej wartości brutto ……………… zł, stanowiącej równowartość……………… euro. 
*2. W bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013** 

pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie o łącznej wartości brutto ……………….. zł, stanowiącej 
równowartość ……………… euro. 

*3. W bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat nie otrzymałem wraz z jednostkami 
gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013** 

pomocy de minimis od jakiegokolwiek podmiotu udzielającego pomocy ze środków publicznych. 
*4. W bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat nie otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013** 

pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie od jakiegokolwiek podmiotu udzielającego pomocy ze 
środków publicznych. 

...…………….……………………… 

(podpis przedsiębiorcy lub osób 

upoważnionych do reprezentowania podmiotu) 
* niewłaściwe skreślić 
** 

1) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, 
wspólników lub członków 

2) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, 
wspólników lub członków; 

3) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, 
wspólników lub członków; 

4) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej 
członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub 
członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki. 
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Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek z powyższych stosunków, za pośrednictwem jednej 
innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno 
przedsiębiorstwo. 
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Uzasadnienie 

W związku z wystąpieniem negatywnych skutków ekonomicznych epidemii COVID – 19, Komisja 
Europejska rozporządzeniem nr 972/2020 z dnia 02.07.2020 r. wydłużyła termin obowiązywania 
rozporządzenia 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, które jest podstawą prawną do udzielania ulg, 
przewidzianych w tej uchwale, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. 

W myśl art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.) projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie 
pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 
w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy, dlatego też 
Prezydent Miasta Gliwice pismem numer PO.0006.1.2021 z dnia 18.02.2021 r. zgłosił projekt uchwały do 
Prezesa UOKiK. W dniu 10.03.2021 r. Prezes UOKiK poinformował Prezydenta Miasta Gliwice o nie 
zgłaszaniu zastrzeżeń do tego projektu. 
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