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z dnia  27 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr XXIX/205/2020 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/190/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XXVII/190/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 2 nadaje się brzmienie: 

„2. Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien złożyć 
zaświadczenia lub oświadczenia oraz informacje o pomocy publicznej lub pomocy de minimis 
w rozumieniu Rozporządzenia Komisji 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 z późn. zm.) otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzone w zakresie i według zasad 
określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 708).”,; 

2) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zasady o których mowa w ust. 2, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 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, stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.”.. 

§ 2.  

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie  

Projekt uchwały Nr XXVII/190/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych 
na obszarze Gminy Popielów został przesłany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w dniu 7 października 2020 r. drogą elektroniczną, w celu ewentualnego złożenia zastrzeżeń w terminie 
14 dni. Wobec braku zastrzeżeń w tym terminie, Rada Gminy Popielów podjęła uchwałę na sesji w dniu 
29 października 2020 r. 

W dniu 10 listopada 2020 r. wpłynęły zastrzeżenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów dotyczące § 4 ust. 2: 

- uściślenia intencji udzielania pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 

- czasu obowiązywania Rozporządzenia Komisji Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

Niniejszy projekt został przesłany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 
30 listopada 2020 r. w celu ewentualnego złożenia zastrzeżeń w terminie 14 dni. Do dnia sesji 
nie wpłynęły zastrzeżenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W związku z powyższym opracowano niniejszy projekt i przekazano w celu wniesienia ewentualnych 
zastrzeżeń Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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