
                                                                                                                   

UCHWAŁA NR XXXII/180/2017     

Rady  Gminy Solec-Zdrój 

                                                       z dnia   14 lipca 2017 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej 

przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie  Gminy Solec-Zdrój 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 

oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.),  art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 716; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1923)  

po uzyskaniu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

 

 § 1. W uchwale Nr XXXIII/187/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014 

                   roku w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom 

                   tworzącym nowe miejsca pracy na terenie  Gminy Solec-Zdrój wprowadza się 

                   następujące zmiany: 

 

1. w § 15 ust. 2 pkt 1  otrzymuje brzmienie: 

           „1) wpis do właściwego rejestru, jeżeli jest to rejestr inny niż CEIDG; przedsiębiorca, 

            który rozpoczął działalność składa także oświadczenie, że nie powstał w wyniku 

            przekształcenia, podziału, połączenia, zmiany nazwy lub w inny sposób,” 

2. w § 15 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wszystkie zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis, również 

zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go 

lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie” 

3. w § 15 ust. 2 pkt 6 po słowach „de minimis” dodaje się zapis: 

„ (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1704 oraz z 2016 r. 

poz. 238)” 

4. w uchwale dodaje się § 31 w brzmieniu: 

„§ 31. Zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 

dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, niniejsza uchwała obowiązuje 

do dnia 30 czerwca 2021 roku.” 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

 § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

                  Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 Przewodniczący Rady 

 Paweł Patrzałek 

                                         

 



 

 


