
INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ ZA ROK 20 08

Podmiot udzielający pomocy : Prezydent Miasta Mysłowice

Wartość Przeznaczenie Źródło Liczba
pomocy pomocy pochodzenia beneficjentów
brutto * pomocy

1 2 3 4 5 6 7

1
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia       i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001                 z 
późn. zm.)

706.227,47
dotacje, refundacje, tworzenie nowych 

miejsc pracy

pomoc            
de minimis, 
tworzenie 
nowych miejsc 
pracy, 
rekrutacja 
pracowników  

fundusze 
krajowe, 
środki 

pochodzące   
ze źródeł 

zagranicznych

54

2
ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

16.884,98 umorzenie, rozłoŜenie na raty
de minimis fundusze 

krajowe
4

3
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej     i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. 
Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

61.447,00 refundacja
de minimis

fundusze 
krajowe

1

4
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa   (Dz. 
U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

16.430,50 umorzenie
de minimis fundusze 

krajowe
1

5
ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. O podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

395.121,00 zwolnienia z podatku

pomoc na 
wspieranie 
nowych 
inwestycji

fundusze 
krajowe

1

Lp. Podstawa prawna – informacje podstawowe Forma pomocy



                                                                  Razem: 1.196.110,95 zł       Razem: 61

* Wartość przedstawiona jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej w róŜnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.)

Podstawa prawna publikacji: art. 6 ust. 1 pkt 5 lit . g ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001r. o dost ępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1 198 z późn. zm.) 

Informacje dostarczył Wojciech Klimek inspektor w B iurze Pełnomocnika ds. Pomocy Publicznej





n. zm.)


