
 

 

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. 

   

Przewodnicząca Rady 

Powiatu Wągrowieckiego 

(-) Małgorzata Osuch 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 czerwca 2021 r.

Poz. 4562
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