Uchwała
Nr XXII/141/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 23-września-2004r.
w sprawie: zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7a ust. 3 ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178
ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§1
1. Zwalnia się z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które po
raz pierwszy podjęły działalność gospodarczą i są osobami bezrobotnymi w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na wniosek uprawnionego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/142/2004r. Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 23-września-2004
W interesie samorządu gminnego leży wspieranie przedsiębiorczości, bowiem jest to
jeden z najważniejszych instrumentów, dzięki którym zmniejsza się poziom bezrobocia.
Do działań podejmowanych do tej pory w tym zakresie należało: sporządzanie ofert
inwestycyjnych i umieszczanie ich na stronie internetowej Pleszewa, udział z pleszewskimi
przedsiębiorcami

w

międzynarodowych

targach,

czy

też

pomoc

przedsiębiorcom

w identyfikowaniu źródeł pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Poza tym
podjęto działania w kierunku wprowadzenia preferencji podatkowych dla zatrudniających
bezrobotne osoby, zaś polityka inwestycyjna gminy ukierunkowana jest na zwiększenie
atrakcyjności inwestycyjnej Miasta i Gminy Pleszew.
W celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań na rzecz ograniczania
bezrobocia oraz stymulowania rozwoju przedsiębiorczości i zwiększenia aktywności
gospodarczej mieszkańców, proponuje się również wprowadzenie na terenie Miasta i Gminy
Pleszew zwolnień z jednorazowej opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej. Jednorazowe zwolnienie z ww. opłaty nie będzie zapewne czynnikiem
decydującym o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Niemniej jednak, w sytuacji wzrostu
gospodarczego i poprawy koniunktury, może to być bardzo ważny argument przy podjęciu
decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.
W sytuacji, gdy potencjalny przedsiębiorca musi dysponować dużą ilością środków
finansowych, propozycja Miasta i Gminy Pleszew może ograniczyć te wydatki
oraz wyeliminować

„administracyjną

barierę

finansową”

na

początku

działalności

gospodarczej.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się ze znacznym wysiłkiem
finansowym, tym bardziej odczuwanym przez osoby bezrobotne. W takiej sytuacji każde
zwolnienie powodujące zmniejszenie wydatków (także te, proponowane przez Miasto
i Gminę Pleszew) może mieć istotne znaczenie.

