
UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki sprawi e zmiany uchwały                     
Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 l utego 2014 r.                      
w sprawie zwolnień  podatku od nieruchomości w ramach pomocy                    
de minimis 
 

Uchwałą Nr 7/412/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej                    
w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. stwierdziło rozbieżność pomiędzy treścią 
uchwały Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014  r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, a tytułami 
wymienionych do uchwały załączników. Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na 
stanowisku, iż uchwały w sprawie podatków,  należą do kategorii uchwał zaliczanych 
do prawa  miejscowego, zatem ich postanowienia winny być precyzyjne i mieć legalne 
sformułowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów; w tym 
przypadku będą to przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

W związku z powyższym w dniu 24 kwietnia 2014 r. uchwałą Nr LX/455/14 Rada 
Miejska Trzcianki  dokonała zmian  w przedmiotowej uchwale,  poprzez usunięcie 
nieprawidłowości wskazanych przez Regionalna Izbę Obrachunkową  w zapisach  § 1 
ust.3, § 2 ust.2, § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 uchwały  Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia   27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości                             
w ramach pomocy de minimis. 

Pismem z dnia 7 maja 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała 
Burmistrza Trzcianki o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały                    
Nr LX/455/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2014 r. W toku 
postępowania wyjaśniającego ustalono, iż dokonano błędnego zinterpretowania pisma 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu poprzez dokonanie zmiany zapisów                   
w uchwale a zmiany  należało dokonać w załącznikach do uchwały,  poprzez zamianę  
ich tytułów, i tak: 
 
Załącznik nr 1 do projektu uchwały 

w dotychczasowym brzmieniu :  
„Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na tworzenie nowych stałych miejsc pracy 
przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy na terenie Gminy Trzcianka 
działalności produkcyjnej lub usługowej” 

otrzymuje brzmienie: 
„Zgłoszenie zamiaru skorzystania z pomocy de minimis na tworzenie nowych stałych 
miejsc pracy przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy na terenie Gminy 
Trzcianka działalności produkcyjnej lub usługowej” 
 
Załącznik nr 2 do projektu uchwały 

w dotychczasowym brzmieniu :  
„Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na nową inwestycję związaną                            
z prowadzeniem działalności produkcyjnej lub usługowej” 

otrzymuje brzmienie: 
„Zgłoszenie zamiaru skorzystania pomocy de minimis na nową inwestycję związaną                       
z prowadzeniem działalności produkcyjnej lub usługowej” 
 



  
 

Załącznik nr 3 do projektu uchwały 
w dotychczasowym brzmieniu :  

„Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na adaptację budynków na działalność 
gospodarczą” 

otrzymuje brzmienie: 
„Zgłoszenie zamiaru skorzystania z pomocy de minimis na adaptację budynków na 
działalność gospodarczą” 
 
Załącznik nr 4 do projektu uchwały 

w dotychczasowym brzmieniu :  
„Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na nowo uruchomioną działalność 
gospodarczą przez bezrobotnych” 

otrzymuje brzmienie: 
„Zgłoszenie zamiaru skorzystania z pomocy de minimis na nowo uruchomioną 
działalność gospodarczą przez bezrobotnych” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


