
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/188/17 

RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXV/151/16 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Wądroże Wielkie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), Rada Gminy w Wądrożu Wielkim uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXV/151/16 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Wądroże Wielkie, wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór określa załącznik  

nr 1 do uchwały. W roku 2017 wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do końca maja, 

a wnioski w kolejnych latach w terminie do końca lutego danego roku.”; 

2) w § 2 ust. 3 dodaje się punkt 1 o następującym brzmieniu: 

„Przedsiębiorca, który chce skorzystać z pomocy, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

b) informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.”; 

3) § 6 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 maja 2017 r.

Poz. 2235



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

D. Żołnierczyk 
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