
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……/……/2021 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia …………. 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na 

obszarze Powiatu Wągrowieckiego 

 

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada 

Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§1. W Uchwale Nr XLVI/354/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Wielk. Poz. 7381), §12 otrzymuje brzmienie: 

„§12. Przepisy § 5 stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

_______________________________ 

/Małgorzata Osuch/ 

  



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR ……/……/2021 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ………….2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na 

obszarze Powiatu Wągrowieckiego 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.) organ stanowiący Powiatu określa zasady udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacja 

ta może zostać udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonywanie 

przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.  

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich 

dostosowań (Dz. Urz. UE L 215/3 z 7.7.2020 r.) należy przedłużyć okres stosowania przepisów 

o pomocy de minimis do 31 grudnia 2023 r. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ze zm.) projekt niniejszej uchwały 

podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi 

właściwemu do spraw rolnictwa. 

Uchwała zostanie poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie projektu 

uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: „Konsultacje aktów prawa 

miejscowego” na okres do dnia 04 marca 2021 r. do godz. 15.00. 

 


