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Uchwała Nr VIII/152/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Uchwała Nr VIII/152/15

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 17 listopada 2015 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) w związku z 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, zmiany: Dz. U. z 2015 r., poz. 397 i z 2015 r., poz. 774)

 

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr III/39/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa
zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 466) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu działalność gospodarczą może być przyznana dotacja stanowiąca pomoc de minimis zgodnie z
przepisami 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 L352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.)”.

 

2) W § 5 ust. 4 dodaje się pkt 3-6 w brzmieniu:

   „3)   oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku,

   4)   w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji poza    załącznikami wymienionymi w pkt. 1-3 należy załączyć
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, lub pomocy do minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o
dotację, 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, oraz przedstawić informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.),

   5) w przypadku, o którym mowa w pkt 4, pomoc przewidziana w uchwale nie może być udzielana w zakresie określanym w art. 1 ust. 1 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
L352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.);

   6) w przypadku, o którym mowa w pkt 4, łączna wartość brutto pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć dopuszczalnej
pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu 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 L352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).”

 

3) W § 12 uchwały dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „W zakresie trybu i zasad przyznawania dotacji stanowiącej
pomoc de minimis, uchwała obowiązuje zgodnie z okresem obowiązywania 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 L352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).”

 

4) W załączniku nr 1 w pkt II.2 dodaje się zapis w brzmieniu: „Wnioskodawca jest/nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).”

 

5) W załączniku nr 2 w części oznaczonej „Załączniki” pkt 5 otrzymuje brzmienie:„Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu dostarczenia
dokumentacji powykonawczej, wydanego przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, dla prac konserwatorskich.”

 

 

§ 2
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

 

§ 3

 

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

 

 

 

            Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego

                               Teresa Kalina
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