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UCHWAŁA NR LIV/526/18
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Kluczbork,
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 443 ust. 2-6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1566 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Kluczbork, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rozporządzenia Komisji (UE), wymienione w ust. 2 obowiązują do dnia 31 grudnia 2020 r.
z możliwością stosowania ich przepisów w sześciomiesięcznym okresie przejściowym od daty ich
wygaśnięcia, w związku z tym możliwość udzielania pomocy de minimis na podstawie niniejszej
uchwały ograniczona jest do dnia 30 czerwca 2021 r.”;
2) w § 4 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) w przypadku, gdy udzielona dotacja stanowi pomoc de minimis, do wniosku należy dołączyć
wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał
w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych,
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w przedmiotowym okresie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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