Wartość pomocy publicznej udzielonej w I półroczu 2004 r. wynikająca z podstawy prawnej
tj.:
1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z
późn. zm.) - 3 185 910,85 zł
w tym:
- art. 48 (odroczenia i raty) - 68 701,31 zł
- art. 67 (umorzenia) - 3 117 209,54 zł
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) 351 478,39 zł
3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
627, z późn. zm.) - 4 049,69 zł
4. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, z późn. zm.) w ramach Programu Pomocy Regionalnej udzielanej dla
przedsiębiorców (przyjętego dnia 30 czerwca 2003 r. uchwałą Nr X/80/03 Rady
Miejskiej Białegostoku) - 608 536,3 zł
ŁĄCZNIE: 4 149 975,23 zł
Wartość pomocy publicznej udzielonej w II półroczu 2004 r. wynikająca z podstawy prawnej
tj.:
1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z
późn. zm.) - 123 022,9 zł
w tym:
- art. 48 (odroczenia i raty) - 20 747,57 zł
- art. 67 (umorzenia) - 102 275,33 zł
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) 574 782,92 zł
3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
627, z późn. zm.) - 10 000 zł
4. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, z późn. zm.) w ramach Programu Pomocy Regionalnej udzielanej dla
przedsiębiorców (przyjętego dnia 30 czerwca 2003 r. uchwałą Nr X/80/03 Rady
Miejskiej Białegostoku) - 63 148,65 zł

ŁĄCZNIE: 770 954,47 zł
RAZEM I i II PÓŁROCZE: 4 920 929,7 zł

