
UCHWAŁA NR XXIV/725/20 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 
Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego 
uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 59 ust. 1-3 i art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 
695, 1175), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej 
jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 
w § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej 
uchwały, zgodnie z przepisami rozporządzenia 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. U. UE L 352 s. 1 z 24.12.2013r.)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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