UCHWAŁA Nr L/514/2018
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 27 czerwca 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XLIX/499/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r. 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
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.1)), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.2)) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w zw. z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz.Urz. UE L 352.1),
Rada Miasta Bolesławiec uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIX/499/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r. 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, wprowadza się następujące zmiany:
1) §6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Pomoc de minimis nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka,
a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę
pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie
wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji (UE).”;
2) w §11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.”;
3) w załączniku nr 3 pkt. IV otrzymuje brzmienie:
„IV. OŚWIADCZENIA I PODPISY Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte
w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym.”.
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
2. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Bolesławiec.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jarosław Kowalski

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1595, dz. U. z 2018 r. poz. 10
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Uzasadnienie
Zmiana zapisów uchwały wynika z konieczności uwzględnienia uwag przekazanych przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
MG/JK
Przewodniczący Rady Miasta
Jarosław Kowalski
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