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Uchwala Nr LIII1224/20 17 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 12 grudnia 2017 r. 

zmieniaj,!-ca uchwaly Rady Miasta Rzeszowa w sprawie okreSlenia zasad udzielania dotacji 
celowej z budzetu Gminy Miasto Rzeszow spolkom wodnym, trybu postypowania i sposobu 
jej rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorz,!-dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 443 ustawy dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastypuje: 

§ 1 
W zal,!-czniku Nr 1 do Uchwaly Nr LXXII1303/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 
2014 r. w sprawie okreSlenia zasad udzielania dotacji celowej z budzetu Gminy Miasto 
Rzeszow spolkom wodnym, trybu postypowania i sposobu jej rozliczania, zmienionej uchwal,!
Nr XXXVIIII81 0/20 17 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. wprowadza siy 
nastypuj,!-C'!- zmiany: 
1) po § 4 dodaje siy § 4a w brzmieniu: 
,,§ 4a. 1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jako pomocy de minimis jest spelnienie przez 
wnioskodawcy wymagan okreslonych, w zaleznosci od prowadzonej dzialalnosci 
w rozporz,!-dzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE 
L Nr 35211 z 24.12.2013 r.). 
2. Wnioskodawca, 0 ktorym mowa w ust. 1, ubiegaj,!-cy siy 0 pomoc de minimis w trybie 
niniejszej uchwaly, zobowi'!-zany jest do przedlozenia: 

1) 	 wszystkich kopii zaswiadczen 0 pomocy de minimis jakie otrzymali w roku, 
w ktorym ubiegaj,!- siy 0 pomoc oraz w ci,!-gu dwoch poprzedzaj,!-cych go lat, alba 
oswiadczenia 0 wielkosci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub 
oswiadczenia 0 nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) 	 informacji niezbydnych do udzielania pomocy de mInImIS, dotycz,!-cych 
w szczegolnosci wnioskodawcy i prowadzonej przez niego dzialalnosci na formularzu 
sporz,!-dzonym wedlug wzoru okreslonego rozporz,!-dzeniem Rady Ministrow z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegaj,!-cy siy 0 pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z poin. zm.); 

3) 	 kopii dokumentacji obrazuj,!-cej kondycjy finansow'!- wnioskodawcy za okres 
3 ostatnich lat obrotowych. 

3. Wnioskodawca korzystaj,!-cy z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwaly jest 
zobowi'!-zany do przedlozenia w z,!-danym terminie - na wniosek organu udzielaj,!-cego pomocy 
- dodatkowych dokumentow lub informacji niezbydnych dla jej oceny oraz prawidlowego 
udzielenia. 
4. W przypadku, kiedy udzielenie dotacji stanowi,!-cej pomoc de minimis nie jest mozliwe 
z uwagi na przekroczenie pulapu dopuszczonej pomocy de minimis lub z uwagi na 
niedopelnienie obowi,!-zkow okreslonych w ust. 2 i 3, wniosek 0 przyznanie dotacji pozostaje 
bez rozpatrzenia." 



§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojewodztwa Podkarpackiego, nie wczesniej niz z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Przewodnicz,!-cy 
Rady Miasta Rzeszowa 

~)ec. 
Andrz~ Dec 



Uzasadnienie do Uchwaly Nr LIII1224/2017 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 12 grudnia 2017 r. 

W zwiqzku ze zmianq stanu prawnego od roku 2018 wprowadzonq przez przepis 
art. 443 ustawy dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) wprowadzajqcq 
nOWq podstawt( prawnq do udzielania dotacji celowych dla sp61ek wodnych, w uchwale Rady 
Miasta Rzeszowa. okreSlajqcej zasady udzielania dotacji celowej z budzetu Gminy Miasto 
Rzesz6w sp6lkom wodnym, trybu postt(powania i sposobu jej rozliczania, wprowadza sit( 
dodatkowe zapisy odnoszqce sit( do udzielania pomocy publicznej. 

Wprowadzane zmiany, dotyczqce pomocy de minimis dla sp6lek wodnych, pozwolq 
uniknqc przekroczenia pulapu dopuszczalnej pomocy publicznej. 


