
Uchwała Nr LIII/335/2014
Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Ostróda.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362; Nr 

126, poz.875; z 2007r. Nr 192, poz.1394; z 2009r. Nr 31, poz.206; Nr 97, poz.804; z 2010r. Nr 75, poz. 474; Nr 

130, poz. 871) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 ; z 2014r., poz. 379), Rada Gminy Ostróda uchwala, 

co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/250/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 października 2013 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy 
Ostróda (Dz. Urz. Woj. War.Maz. poz. 2916) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, udzielona dotacja stanowić będzie pomoc de 
minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 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 352/1 z 24.12.2013r.).”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Udzielenie pomocy de minimis jest możliwe jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością 
innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego 
i dwóch poprzedzających go lat podatkowych, nie przekracza kwoty określonej w art. 3 rozporządzenia, 
o którym mowa w ust. 2.”;

2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie pomocy de minimis jej przepisy 
obowiązują do dnia 31 grudnia 2020 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

 

 Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski
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