
UCHWAŁA NR XXVII/252/21 
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
znajdującym się na terenie Powiatu Pszczyńskiego 

Na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 7 i art 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U z 2020 r., poz.920) oraz art. 81 ust. 1 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 Powiatu 
uchwala: 

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XXXIII/245/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Powiatu 
Pszczyńskiego, w ten sposób że: 

1. §3 ust. 6 Uchwały otrzymuje brzmienie: "§3 ust. 6 W przypadku, gdy dotacja udzielana jest podmiotom 
prowadzącym działalność gospodarczą, udzielenie wsparcia następować będzie zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013 r., str. 9, z późn. zm.).” 

2. §8 Uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r."  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  
 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Paweł Sadza 
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UZASADNIENIE

Ustawa o ochronie zabytków i opiece na zabytkami daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego

finansowanie prac remontowych w obiektach zabytkowych nie stanowiących własności powiatu.

27 września 2017 roku Rada Powiatu Pszczyńskiego przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/245/17 w sprawie

określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się

na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

W związku z tym, że do Rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis zostały

wprowadzone zmiany i stosuje się je do 31 grudnia 2023 r., przygotowany został projekt uchwały

zakładający, że analogicznie uchwała obowiązywać będzie do tego dnia.

Wyjaśnić należy, że określając w zmienianej uchwale pierwotny termin jej obowiązywania, opierano się na

obowiązującym wówczas brzmieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013.

Zgodnie z art. 7 ust 3 i art. 12 ust.1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 708) dokonano konsultacji projektu uchwały

z Prezesem UOKiK oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po otrzymaniu uwag od Prezesa Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowany nowy

projekt uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/17

Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

z budżetu Powiatu Pszczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
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