UCHWAŁA NR XI355/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych jednostki budżetowej Gminy
Miasta Gdynia do podejmowania czynności związanych z udzielaniem pomocy publicznej w tym
pomocy de minimis.
Na podstawie art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się panią Aleksandrę Markowską – dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych
jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdynia
do załatwiania w imieniu prezydenta Miasta Gdyni
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących wydawania decyzji administracyjnych
i zaświadczeń w kwestiach związanych z udzieleniem pomocy jedynie w związku z realizacją zadań
realizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdynia,
spełniającej przesłanki określone w art. 107 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwanej dalej
„pomocą de minimis”.
§ 2. Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy:
1) wydawania decyzji o udzieleniu pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis;
2) wydawania zaświadczeń o wysokości udzielonej pomocy de minimis;
3) prowadzenia spraw bieżących związanych z dokumentowaniem pomocy publicznej;
4) sporządzania i przesyłania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc
publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie
sprawozdawczym.
§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia
upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Pomorskiego.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy może
upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o
których mowa w art. 9 ust. 1. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Laboratorium Innowacji Społecznych jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni realizuje
zadania i projekty, w trakcie których może wystąpić pomoc publiczna udzielana podmiotom
zaangażowanym w w/w procesy.
Mając na uwadze powyższe oraz w celu realizacji obowiązków nałożonych ustawą z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 362, ze zm. z 2019 r. poz. 730, 1063) w szczególności zawartych w art. 5 ust. 3, Rada Miasta
Gdyni podejmuje niniejszą uchwałę.
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