
Informacja przekazywana przez Państwa Członkowskie dotycząca pomocy państwa przyznawanej
na mocy rozporządzenia (WE) 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87

i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 306/05)

Pomoc nr XE 30/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Województwo pomorskie — kod NUTS PL63
Miasto Słupsk — kod NUTS PL631

Nazwa programu pomocy Uchwała Nr XLII/521/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005
roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworze-
niem nowych miejsc pracy zmieniona Uchwałą Nr LVII/740/06 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 31 maja 2006 roku

Podstawa prawna 1. Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
z późn. zm. oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych z późn. zm.

2. Uchwała nr XLII/521/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005
roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z two-
rzeniem nowych miejsc pracy zmieniona Uchwałą nr LVII/740/06 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2006 roku

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota roczna — EUR 0,125
milion,
całościowa —
EUR 0,1875 miliona

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-5 i art. 5 i 6
rozporządzenia

Tak

Data wykonania 20.6.2006

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Art. 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnos-
prawnych

Nie

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnospraw-
nych

Nie

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

— Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifikujące
się do przyznania pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Urząd Miejski w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3, PL-76-200 Słupsk

Inne informacje Jeśli program pomocy jest współfinansowany przez fundusze Wspólnotowe,
proszę dodać następujące zdanie:
Program pomocy jest współfinansowany przez (odniesienie)

Pomoc podlegająca wymogowi
uprzedniej notyfikacji Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyjątkiem sektora stoczniowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom w zakresie rozporządzeń i dyrektyw regu-
lujących pomoc państwa w ramach sektora.
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