UCHWAŁA NR XII/79/2015
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze
zm.1)) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.
849 ze zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zwolnień
przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis (Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.11.2015 r. poz. 3403).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze
Krzysztof Budziński

1) Zmiany
2) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774
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Uzasadnienie
Projekt uchwały, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), został przedłożony Prezesowi
UOKiK celem zaopiniowania, natomiast zastrzeżenia zostały uwzględnione w przedmiotowej uchwale. Zgodnie
z art. 7 ust. 3a wyżej wymienionej ustawy „projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de
minimis w rolnictwie i rybołówstwie podlega wyłącznie zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw
rolnictwa, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania
pomocy”.
W związku z powyższym projekt uchwały zostanie przedłożony ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa
celem zaopiniowania.
Wobec pominięcia wyżej cytowanego art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej, przedmiotowa uchwała zostaje uchylona.
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