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UCHWAŁA NR XXXVII/ 323/10 

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Golczewo i jej 

jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych  

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 
1)

) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska 

w Golczewie uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXV/307/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 

o charakterze cywilnoprawnym Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania 

organów do tego uprawnionych § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z ulg, o których mowa w ust. 1 jest przedłożenie 

przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem, następujących dokumentów:  

1)wszelkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de 

minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie;  

2)informacji określonych w rozporządzeniu 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). ”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od 1 stycznia 2010 r.  

  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

Mieczysław Perużyński 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 

173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.  

Nr 28, poz. 142 i 146.  


