
 

 

UCHWAŁA NR LIII/676/2014 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tarnowa lub jej 

jednostkom podległym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.
1)

) oraz art. 59 ust. 1- 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
2)

), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr XLIII/593/2009 Rady Miejskiej Tarnowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tarnowa lub jej jednostkom podległym ( Dz. Urz. Woj. Małop. 

z 2010 r. Nr 70, poz. 461) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 otrzymuje brzmienie: „ § 7. Ulgi dla przedsiębiorców stanowiące pomoc publiczną, mogą być udzielane 

jako pomoc de minimis na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą spełniającego 

warunki określone w § 3 pkt 2 w odniesieniu do postępowania upadłościowego, pkt 7 i pkt 8 lub 

§ 5 uchwały oraz warunki  konieczne  dla  uzyskania  takiej pomocy ustalone w ustawie z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 

404 z późn. zm
3)

) oraz w rozporządzeniu  Komisji  (WE)  nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie   

stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de  minimis  

(Dz.U.UE.L.2013.352.1).”, 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: „ § 8. W przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą do wniosku, o którym  

mowa w § 4 niniejszej  uchwały należy dołączyć  informacje dotyczące wnioskodawcy ubiegającego 

o pomoc de minimis i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej 

pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, 

formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy, przedstawione na formularzu 

ustalonym przez Radę Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, 

i Dz. U. z 2014 r. poz. 379. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646 i Dz.U. 

z 2014 r. poz.379. 
3) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz.585,Dz.U. z 2010 r. Nr 

18, poz.99 i Dz.U. z 2011 r. Nr 233, poz.1381. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 lipca 2014 r.

Poz. 3890



2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą 

do dnia 31.12.2020  r. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie 

 

 

Grzegorz Światłowski 
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