
UCHWAŁA NR XXIV/334/2020 
RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/709/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 
2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu 

Gminy Miasta Racibórz 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
zgodnie z Uchwałą Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 5641) 

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLV/709/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 
2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy 
Miasta Racibórz w § 2 ust.5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zasady przyznawania i udostępniania lokali na Start obowiązują do dnia 30 czerwca 
2024 r.” 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

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

 
  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Leon Fiołka 

Id: 43A93571-5B3A-4B79-AA1C-7B597D0F79EA. Podpisany



Uzasadnienie

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia
i odpowiednich dostosowań, które to umożliwia wydłużenie okresu obowiązywania programów
pomocowych (pomoc de minimis), właściwa jest zmiana w zakresie końcowego terminu
obowiązywania "Zasad przyznawania i udostępniania „lokali na Start” z 31.12.2020 r. na
30.06.2024 r., biorąc jednocześnie pod uwagę 6-cio miesięczny okres przejściowy.

Projekt przedmiotowej Uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, został
przedstawiony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nie wniósł
zastrzeżeń.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia
26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono
przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 03.10.2020 r. do 09.10.2020 r.
nie zgłoszono żadnych opinii do projektu niniejszej Uchwały.
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