
UCHWALA NR XXXI/24I2021

RADY MIASTAWLOCLAWEK
z dnia 30 marca 2021r.

zmieniaj4ca uchwalg w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane pzy zabytku wpisanym do rejestru zab$k6w lub

znajdujqcym sig w gminnej ewidencji zabytkow

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r'

o samozqdzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz.713,1378) i art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003r.

o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz, U.22020r. po2.282,782,1378),

uchwala siq, co nastqPuje:

s 1. w Uchwale Nr XX|X176/2020 Rady Miasta woctawek z dnia 29 grudnia 2020y. w sprawie zasad

idzielania dotacji na prace konsenruatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane pzy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkow lub znajdujqcym siq w gminnej ewidencji zabytk6w (Dz' Uz. Woj.

Kujawsko-Pomoiskiego z 2021r. poz. 1 94) wprowadza sig nastqpujqce zmiany:

1)w$4:
a) ust.3 otzymuje bzmienie:

,,i. wniosek,'o klorym mowa w ust. l,wrazz wymaganymi do wniosku zalqcznikami, nalezy zlolyc

w terminie naboru wnioskow trwajqcym nie krocej niz 30 dni,"

b) ust.4 otzymuje bzmienie:

,,4, ogloszenie o naboze wnioskow prezydent Miasta Woclawek oglosi w terminie nie dlu2szym niz 60

Oni oO dnia wej$cia w 2ycbgchwaly bud2etowqzzastue2eniem ust, 5,"

c)ust.6otzymujebzmienie; '' , -,_! ' 'i

,,6. Oglorranie o naboze wnioskow, o ktory4*r1tp'wa w.ust. 3, 4 i w ust. 5 o dodatkowym naboze

wniosi6w, prezydent Miasta Wloclawek p6of,ffio publicznej wiadomo6ci na stronie internetowej

Uzqou Miasta Woclawek, na tablicy ogloszen tjzgdu Miasta Woctawek i w lokalnej prasie miejscowej

co najmniej 30 dni pzed ostatnim dniem terminu naboru wnioskow."

d) w ust, 8 pkt a otzYmuje bzmienie:

,,i1 zlozenie wniosku w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, ust. 4 ust. 5 i ust' 6"

2) $ 7 ust, 3 otzymuje bzmienie:

,,3. Uchwala obowiqzuje do dnia 31 grudnia 2023 roku."

S 2. W roku 2021 nabor wnioskow zostanie ogloszony pzezPrezydenta Miasta Wloclawek w terminie

nie pozniej niZ 30 dni od wejScia w zycie niniejszej uchwaly'

$ 3. V/ykonanie uchwbly powieza sig Prezydentowi Miasta woclawek.

S 4,1.Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym

Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwala podlega podaniu do pu6licznej wiadomoSci popzez ogloszenie w Biuletynie Informacji

Publicznej Uzgdu Miasta Wloclawek.

fizewodnicz4cy

7.Wffi*(,
StanisNaw Wawzonkoski



Uzasadnienie

podstawq do spozqdzenia niniejszej uchwaly Rady Miasta Woclawek jest art. B'1 ust' 1 ustawy

z dnia 23 lipca 2003r, o ochronie zabytkow'i opieca nad iabytkami (Dz. U. z 2020r' poz' 713 z po2n'

zmianami).

Pzedlozony projekt uchwaly, uwzglgdniajqc. aktualne pzepisy pr3wa, ma uzupelnic

obowiqzujqcq uchwarq"ni'xxtvtzolzoio naov Miasia"woctawek z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie

zasad udzielania dotacji na prace konserwatoiskie, restauratorskie lub roboty budowlane pzy zabytku

wpisanym do rejestru rinyttd* lub znajdujqcym siq w gminnej ewidencji zabytkow'

w dniu g rutego 2021r. nrglonain; tzul durachunkowa stwierdzila niewaznosci w czqsci

uchwaty Nr XXI/,/17 6t2O2O Rady Miasta woclawek z dnia 29 grudnia 2020. r' w sprawie zasad

udzielania dotacji na prace konsenrrratorsk're, restauratorskie lub roboty budowlane pzy zabytku

wpisanym do rejestru zabytk6w lub znajdujqcym siq w gminnej ewidencji zabytkow w zakresie $4 ust' 3'

Povuy2szy paragraf wskazuje, 2e ,,wr,iosek o uoti.t.ni.-dotacji-wraz z wymaganymi zalqcznikami' nalezy

zlo1yc w terminie ;il^j wnioskow o1*Sfon't przez P.rezydenta Miasta Woclawek w drodze

zazqdzenia,,. Koregium uznaro, 2e kompetencie zwiqzane z okresreniem zasad udzielania dotacji naleZq

do wylqcznej wlaSciwo6ci organu stanowi4clgo i nie to,tn,? 
, 
ich scedowac na organ wykonawczy'

Zgodnie z bzemieniem art, g1 ust. 1 ustaw-y-o"ocnronie zabytkow i opiece nad zabytkami kompetencje

do okresrenia zasad, w zakresie ktorych ;i.a.i sig r6wniez okresrenie terminu naboru wnioskow, ma

wylqcznie organ stanowiqcy. stqo l(ollgcrnose 
okreirenia terminu naboru wnioskow w ninieiszej uchwale

f a'ko' pzystu gi1 qcel f om petycl i Rad y M I asta Wloclawek'

Zgodnie zart.i rit.'g iuit, g. urt*v r onia 30kwietnia 2004r. o postqpowaniu w sprawach

dotyczqcych pomocy publicznej (Oz. U,.iiOiAr' pot. 362 z pozn' zmianami) projekt uchwaly zostal

zgloszony prezesowi [E;; d.i;ony Konkurencli i Konsument6w i ministrowi wlasciwemu do spraw

rolnictwa.
z uwagl na ograniczony zakres czasowy obowiqzywania plRgzqdzenia Komisji (uE)

Nr 1407/2013 z dnia 1g grudnia 2013r. w sprawie stosowania an.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu

unii Europejskiej do pomocy de minimis (D;:u" ui Lgs2ll z 24 grudnia 2013r,) pomocy de minimis na

podstawie niniejszej;;ilri bqdzie mozna udzielad do dnia 31 grudnia 20?1\...^^:^.,

pzyjqcie niniejszej uchwaly p"y;;;i;[ Oo Ut,.Otitlintensywnego wspierania i uzupelniania

dzialari wlascicieli i posiadaczy zabytfow,luiO*io tych wpisanych ti9 rejestru zabytkow' jak i ujqtych

w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta wlocrawek, na rzecz wlasciwej ochrony, poprawy stanu

i odpowiedniego urzymania wartosciowel ;rbsta.rli .r?byt5?*.j 
stwozy takze,wiqkszq mo2liwo$c

inicjowania, wspomagania i koordynowania'ri.*l p,igtei oziatatnoSci konserwatorskiej, majqcej na celu

trwale zabezpieczenie zabytkow oru, *prv* rii duuiuoo*e uczestnictwo w zachowaniu lokalnego

dziedzictwa funurowelo i t<rLowaniu nale2yiego wizerunku naszego miasta'

WzwiqzkuzpowyzszymproszQwv'okqRadqopzyjgciepzedmiotowejuchwaly.

#t Fc{a


