
UCHWAŁA NR XXXIV/243/20 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/303/17 Rady Miejskiej w Byczynie  z dnia 
31 sierpnia 2017 r. w sprawie  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Byczyna oraz jej jednostkom 
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych  do 

udzielania tych ulg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 59 ust.1-3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska 
w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLII/303/17 Rady Miejskiej w Byczynie  z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub 
rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających 
Gminie Byczyna oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach w których  ulga stanowić będzie pomoc publiczną  oraz wskazania podmiotów 
uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2017 r. poz.2227) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. W § 3 ust.3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zarządzenia składanego do akt sprawy w przypadkach, o których mowa w § 4 ust.1 
pkt 1, 2, 4, 6 ;”. 

2. W § 7 uchyla się ust. 6  i ust. 7. 

3. W § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Ulgi udzielone na podstawie niniejszej uchwały w odniesieniu do działalności 
gospodarczej prowadzonej przez dłużnika określone w § 4 ust.1 pkt 5 i w § 6 ust.1 
mogą:”. 

4. W § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. 1. Na podstawie niniejszej uchwały pomoc de minimis udzielana będzie w okresie 
obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

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