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Poz. 1797
UCHWAŁA NR XXVII/318/2021
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/275/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia
16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdański na dofinansowanie w latach 2021-2023 zadań związanych z likwidacją ogrzewania
węglowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2-6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
poz. 1565, poz. 1378, poz. 2338, poz. 2127; z 2019 r. poz. 1815, M.P. z 2020 r. poz. 899, poz. 961),
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 708, poz. 2377) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. W regulaminie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
dofinansowanie w latach 2021-2023 zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego na terenie Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdański, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/275/2020 Rady Miasta Pruszcz
Gdański z dnia 16 grudnia 2020 r. zmienia się § 1 ust. 3 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
"Jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, dotacja stanowi
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a jej udzielenie następuje
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w:
3) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, s. 45, z późn. zm.), w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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