
 

 

UCHWAŁA NR XXII/307/2020 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 1 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), 

w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc  

de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1338), mając na uwadze 

art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wisła 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny  

(tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla z 2018 r. poz. 225) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 3 w § 12a i nadaje nowe o treści: 

„3. Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy COVID-19 ma obowiązek przedłożyć 

wypełniony "formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków", którego wzór 

określono w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”; 

2) uchyla się załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 października 2020 r.

Poz. 7268



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

z mocą obowiązującą  od 5 sierpnia 2020 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 
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