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UCHWAŁA NR VIII/84/2015
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/74/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilno prawny, przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym oraz
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) i art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 – tekst jednolity z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VII/74/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 23 kwietnia 2015 r. z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilno prawny, przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
wprowadza się zmianę § 8 ust. 3 pkt 2 tej uchwały poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "2)
informacje, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
poz. 311 z późn. zm.1))" oraz załączonym do niego formularzu informacji, a także w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810) oraz załączonym do niego formularzu
informacji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.

1) Zmiany

wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 276.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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