UCHWAŁA NR PR.0007.90.2021
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.155.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom
organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów
właściwych do ich udzielania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:
§ 1. W uchwale nr PR.0007.155.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także
warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania (Dz.
Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 6420) w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr PR.0007.30.2020 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 2165) wprowadzić następujące
zmiany:
1) § 8 ust. 1 pkt 2 nadać następujące brzmienie:
„2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 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 (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.) oraz Rozporządzeniem Komisji (UE)
2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013
w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającym Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014
w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. Urz. UE L 215/3 z dnia
07.07.2020 r.), Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 9) oraz Rozporządzeniem Komisji (UE)
2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. Urz. L 51 z 22.02.2019 r. str. 1) zmieniającym Rozporządzenie
Komisji (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 51 I/1 z 22.02.2019 r.)”;
2) § 9 ust. 8 nadać następujące brzmienie:
„8. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia
30 czerwca 2024 r.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr PR.0007.155.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września
2019 r. nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ruda Śląska
Aleksandra Skowronek
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