
UCHWAŁA NR XXX/247/2021
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

z dnia 26 maja 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 2021 r. poz. 710) 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), wprowadza się następujące zmiany: 1) w §5 ust. 2 pkt 
1 otrzymuje brzmienie: „1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,” 2) §12 otrzymuje brzmienie: „§12. 1. Przepisy § 5 w 
zakresie pomocy de minimis stosuje się do dnia 31 grudnia 2023r. 2. Przepisy §5 w zakresie pomocy de minimis 
w sektorze rolnym stosuje się do 31 grudnia 2027 r. 3. Przepisy §5 w zakresie pomocy de minimis w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury stosuje się do 31 grudnia 2022 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. 
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 
710) 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 z 2020 r. poz. 215, s.3) należy przedłużyć okres stosowania przepisów o pomocy de minimis do 
31 grudnia 2023r. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L z 2019 r. poz. 51I, s. 1) należy przedłużyć 
okres stosowania przepisów o pomocy de minimis w sektorze rolnym do 31 grudnia 2027 r. Zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/2008 z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 
702/2014, (UE) nr 717/2014 i (UE) nr 1388/2014 w odniesieniu do okresu ich stosowania oraz innych 
odpowiednich dostosowań (Dz. Urz. UE L z 2020 r. poz. 414, s. 15) należy przedłużyć okres stosowania przepisów 
o pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury do 31 grudnia 2022 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 2021 r. 
poz. 743) projekt niniejszej uchwały zgłoszono Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 
ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił 
zastrzeżenie, iż w przepisie §5 ust.2 pkt 1 uchwały należy zobowiązać podmioty ubiegające się o pomoc de 
minimis do przedstawiania, oprócz m.in. oświadczeń o pomocy de minimis, także oświadczeń o wielkości pomocy 
de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych. Zastrzeżenie zostało uwzględnione w podejmowanej uchwale. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgłosił uwag do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformował, iż okres 
obowiązywania pomocy de minimis zależy od rodzaju sektora, co zostało uwzględnione w podejmowanej uchwale. 
Uchwała została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie 
Informacji Publicznej, w zakładce: „Konsultacje aktów prawa miejscowego” w dniach od 19 lutego do 4 marca 
2021 r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wniesiono żadnych uwag. 
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