
UCHW’ALA NR ....................
RADY MIASTA GLIVVICE

z dnia .................... 2021 r4

zmieniajgca uchwalg w sprawie umarzania, 0draczania terminéw platnos'ci, rozk1adania na raty naleinoéci
pienieinych 0 charakterze cywilnoprawnym przypadajqcych Miastu Gliwice oraz jego jednostkom

podleglym, warunkéw dopuszczalnoéci pomocy publicznej w przypadkach. w ktérych ulga bgdzie stanowic’
pomoc publiczna oraz wskazania organéw uprawnionych do udzielania ulg

Na podstawic art. 59 ustzmy z dnia 27 sicrpnia 20091'. 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. p02. 869 2 130211.
zm.) w zw. 2 an. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzic gminnym (Dz.U. z 2020 r.
p02. 713 z péz'n. zm.) nu wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, c0 nastegpuje:

§1.§ 12 ust. 2 uchwa1’y Nr XXXI/945/2009 Rady Miejskiej wGIiwicach z 17 grudnia 20091: wsprawie
umarzunia. odmczaniu tcnninéw p1amos'ci, r0zk1adania na raty nalcinoéci picnicinych o charaktcrzc
cywilnoprawnym przypadajacych Miasm Gliwicc oraz jego jcdnostkom podlcglym‘ warunki dopuszczalnoéci
pomocy publiczncj wprzypadkach, wktérych ulga bgdzic stanowié pomoc pubhcznq oraz \vskazania organéw
uprawnionych do udziclania ulg, otrzymujc brzmicnic:
2. § 5 1 § 8 ust. 3 uchwa1y obowiqzujz; do dnia 30 czem'ca 2024 roku.”

§2. Z211qcmik nr 2d0 uchwa1y Nr XXXI/945/2009 Rudy 1\11iejskiej wGliwicach 217 gmdnia 2009 r.
w sprawie umarzania. odmczania terminéw p1atnoéci, r02k1adania na raty naleénosci pieniqinych 0 charakterze
cywilnoprawnym przypadajqcych Miastu Gliwicc oraz jego jcdnostkom podleg1ym, wamnki dopuszczalnoéci
pomocy publiczncj wprzypadkach. w ktérych ulga bgdzic stanowié pomoc publicznq oraz wskazania organéw
uprawnionych do udziclania ulg. otrzymujc brzmieme, jak zalqcznik do ninicjszej uchwa1y.

§ 3. Wykonanie uchwa1y powicrza Sig Prczydcntowi Miasta Gliwicc.

, § 4. Uchwuhi wchodzi w Zycie p0 up1ywie 14 (mi 0d dnia 0g105'zeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojewédztwa
Slqskiego.
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Zacznik Nr 1 do uchwaly Nr
Rady Miasta Gliwicc
7, dnia .................... 2021 r0

imig. nazwisko/ nazwu filmy

adres zamieszkania/siedziba firmy

NIP

Oéwiadczenie
W wykonaniu obowiqzku wynikajqccgo 2 an. 37 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 30 kwictnia 2004110 postqpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicmej (tckst jcdnolity z 2020 r., p02. 708 z péin. 2m).21 takie § 8 ust. 3 uchwafy oéwiadczum, i2:
'1. W bieZzgcym roku oraz w ciqgu dwéch poprzedzajqcych g0 lat otrzymakm wraz zjednostkamigospodarczymi powiqzanymi wsposéb okreélony wart, 2 L151 2 rozporzadzenia Komisji (UE) nr 14072013"pomoc de minimis 0 lqczncj wartoéci brutto .................. 2L stanowiqcej réwnowanos'c' .................. euro.*2.W biccym roku oraz wciqgu dwéch poprzcdzajqcych go [at otrzymakm wraz zjcdnostkamigospodarczymi powiqzanymi w sposéb okrcs’lony w art. 2 ust 2 rozporzqdzcnia Komisji (UE) 111‘ 14070013"pomoc dc minimis wrolnictwic iryboiéwstwie ohczncj warto§ci brutto .................... z}. stanowiqcejrmx'nowanos‘é .................. euro.

'3. W bieZ‘qcym roku oraz wciqgu dch poprzedzajqcych g0 lat nie oh‘zymakm wraz, zjednostkamigospodarczymi powiqzanymi w sposéb okreélony wart. 2 ust 2 rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 1407/20l3"pomocy de minimis odjakiegokolwiek podmiotu udzielajqcego pomocy ze érodkéw publicznych.
'4‘ W biez’qcym roku oraz w ciqgu dwéch poprzcdzajqcych g0 lat nic otrzymalem wraz zjednostkamigospodarczymi powiqzanymi w sposéb okreélony w art. 2 ust 2 rozporzqdzcnia Komisji (UE) nr 1407/2013"pomocy de minimis wrolnictwic iryboléwstwic 0d jakicgokolwick podmiotu udzielajqcego pomocy zcSmdkbw publicznych.

(podpis przedsiqbiorcy lub oséb
upowainionych do reprezentowania podmiotu)' nieWI‘as'ciwe skres’lié

#*

I)_icdna jednostka gospodarcza posiada wdrugicj jcdnostcc gospodarczcj wigkszos’é praw glosu akcjonariuszy.wspélnikéw lub cz%onkéw
2)jedna jcdnostka gospodarcza posiada w drugiej jcdnostcc gospodarczej wigkszos’é praw glosu akcjonariuszy,wspélnikéw Iub czbnkéw;
3)_jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodax‘czej wigkszoéé praw gfosu akcjonariuszy,wspélnikéw Iub czlonkéw;
4)‘jedna jednostka gospodarcza. ktéra jest akcjonariuszem lub wspélnikiem w innej jednostce gospodarczej IubjejC210nkicm. samodziclnic kontrolujc, zgodnie zporozumienjcm z innymi akcjonariuszami. wspélnikami lubczbnkami tcj jcdnoslki, wigkszos'é pmw glosu akcjonariuszy. wspélnikc’m Iub czlonkéw c jcdnostki.
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ctwem jednej
Jednostki gospodarcze pozostajqce wjakimkolwiek z powyiszych stosunkéw, za poéredni

ane za jedno
innej jednos‘ki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych réwniez sq uznaw

przedsigbiorstwo.
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Uzasadnienie

W zwiqzku zxvystqpienicm negatywnych skutkéw ckonomicznych cpidcmii COVID — 19, Komisja
Europejska rozporzadzeniem nr 97212020 2 dnia 02.07.2020 r. wyd1u2y1a tennin obowiazywania
rozporzqdzenia m 1407/2013 zdniu 18 grudnia 20131: w sprawie stosowania art. 1071 108 Traktmu
o funkcjonowaniu Unii Europcjskicj do pomocy dc minimis, ktérc jest podstawq prawnq do udzichmia ulg.
przcwidzianych w tcj uchwalc, podmiotom prowadzqcym dzia1a1noéc' gospodarczq.

W myél art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postcpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy
publicznej 0.1. Dz. U. z 2020 1‘. p02. 708 z péin. zm.) projekt programu pomocowego przcwidujqcy udzielanie
pomocy de minimis podlega zgloszeniu Prczcsowi Urzgdu Ochrony Konkurencji iKonsumcntéw, ktéry
w terminie 14 dni mote przedstawié zastrzez’enia dotyczace przejrzystos’ci zasad udziclania pomocy, dlatcgo 102
Prezydent Miasta G1iwice pismem numer P0.0006.1.2021 zdnia 18.02.2021 1‘. zg1osi1 projekt uchwa1y d0
Prczesa UOKiK. W dniu 10.03.2021 r. Prezes UOKiK poinfommwal Prezydcnta Miasta Gliwicc 0 nie
zg1aszaniu zastrzcicfi do tcgo projcktu.
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