UCHWAŁA NR XX/157/08
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytom Odrzański
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/141/08 Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy
związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień
z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytom Odrzański wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 i 2 zwrot „lata podatkowe” zmienia się na „lata kalendarzowe;
2) w § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć
wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie
od ich formy prawnej oraz źródeł ich finansowania”;
3) w § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) złożenie oświadczenia o uzyskanej przez
zakład pomocy de minimis uzyskanej za okres
3 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz oświadczenia o uzyskanej pomocy
innej niż de minimis dotyczącej tych samych
kosztów kwalifikowanych, na które udzielana
jest pomoc na podstawie przedmiotowej uch-

wały, niezależnie od formy i źródła tych pomocy, bądź oświadczeń o nie otrzymaniu takich pomocy”;
4) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych oraz oświadczenie o każdej innej pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikowanych, w związku
z którymi będzie udzielana pomoc. Oświadczenie powinno dotyczyć każdej pomocy publicznej otrzymanej na te same koszty, bez względu
kiedy pomoc została otrzymana, czyli nie tylko pomocy otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat”;
5) w § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 6 pkt 4, po przecinku,
dopisuje się:
„w rozumieniu pkt 9 - 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października
2004r.)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 stycznia 2009r. do
31 grudnia 2013r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski

