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UCHWAŁA NR 171.XX.2011
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 6 grudnia 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 32.VII.2011 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie 
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 18.02.2011 r., Nr 39, poz. 511) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

   Jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z dotowanym zabytkiem, do wniosku 
o udzielenie dotacji winien dołączyć: 

1) wszystkie wymagane informacje zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 
poz. 311 ze zm.), 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc de 
minimis oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie. 

2. § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

   Udzielenie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 
87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 28.12.2006r. L 379/5-10 ze 
zm.). 

3. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

   Wykaz podmiotów, wysokość dotacji i zakres prac finansowanych z dotacji określa załącznik do uchwały 
budżetowej, który podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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