UCHWAŁA NR XXII/142/2020
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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, poz. 782) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) szczegółowe warunki udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na
terenie położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe;
2) sposób postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
3) rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dotacji - należy przez to rozumieć dotację, o której mowa w § 1 pkt 1;
2) pracach - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;
3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą tytuł prawny
do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego;
4) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą
przyznano dotację z budżetu Miasta i Gminy Skępe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku;
5) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Skępe;
6) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Skępem;
7) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skępe;
8) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, poz. 782);
9) zabytku - należy przez to rozumieć zabytek ruchomy lub nieruchomy wpisany do rejestru zabytków lub
zabytek nieruchomy znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków.
§ 3. Dotacja udzielona podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie
rolnictwa lub rybołówstwa, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu 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. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.), w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. z późn. zm. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) i w
rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z dnia 28 czerwca 2014 r.).
§ 4. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje na sfinansowanie prac przy zabytku.
2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na prace przy zabytku określone w art. 77 ustawy, jeżeli
zabytek ten spełnia kryteria:
1) jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków,
2) znajduje się w na terenie Miasta i Gminy Skępe.
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§ 5. O udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie prac przy zabytku może ubiegać się
wnioskodawca, który zamierza wykonać te prace w roku złożenia wniosku.
§ 6. 1. Dotacja może być udzielona, z zastrzeżeniem ust. 2, w wysokości 50% nakładów koniecznych na
wykonanie prac przy zabytku, ale w kwocie nie wyższej od wysokości środków zaplanowanych w budżecie na
dany rok.
2. Dotacja może być udzielona w wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku:
1) posiadającym wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymagającym przeprowadzenia
złożonych pod względem technologicznym prac;
2) którego stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia prac, ale w kwocie nie wyższej od wysokości
środków zaplanowanych w budżecie na dany rok.
§ 7. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji do
Burmistrza w roku, w którym ma być udzielona dotacja.
2. Informację o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji w danym roku kalendarzowym Burmistrz
podaje do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy w Skępem niezwłocznie po zatwierdzeniu budżetu na dany rok.
3. Wniosek o dotację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca każdego roku po
zatwierdzeniu budżetu – z określną kwotą na dany rok.
§ 8. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;
2) dane wnioskodawcy, tj. imię, nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby i adres do
korespondencji, PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON, serię i numer dowodu
osobistego, numer telefonu kontaktowego, aktualny numer rachunku bankowego;
3) dane o zabytku, w szczególności dotyczące: nazwy, miejsca położenia lub przechowywania, formy i sposobu
ochrony prawnej oraz wpisu do rejestru zabytku lub ujęcia w gminnej ewidencji zabytków;
4) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;
5) zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współposiadaczy zabytku na złożenie wniosku o udzielenie dotacji;
6) nazwę zadania oraz zakres prac, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania;
7) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
8) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości wydatków
poniesionych na ich przeprowadzenie;
9) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach
przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w punkcie 8;

publicznych,

przeznaczonych

na

10) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu
mogącego udzielić dotacji.
2. Wzór wniosku wraz z załącznikami określa załącznik do uchwały.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
3) zgodę wszystkich właścicieli lub współposiadaczy zabytku na złożenie wniosku o udzielenie dotacji;
4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków;
5) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
6) postanowienie wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie uzgodnienia prowadzenia prac przy zabytku
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
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7) zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli prace wymagają takiego zgłoszenia;
8) opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie prac prowadzonych przy zabytku znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków;
9) kosztorys inwestorski lub ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich
przeprowadzenia, zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności
z dokumentami określonymi w pkt. 4, 6 i 8.
4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, ubiegający się
o udzielenie dotacji, która stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
zobowiązany jest do przdłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie
otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) albo
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
§ 9. 1. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spełniające wymogi formalne określone w niniejszej uchwale.
2. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu, o którym to fakcie wnioskodawcy
powiadamiani są pisemnie w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia wniosku.
3. Zlożenie wniosku o dotację nie jest rówznoznaczne z przyznaniem dotacji. Nie gwarantuje również
pzrzynania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.
§ 10. 1. Po rozpatrzeniu wniosków Burmistrz złoży stosowny projekt uchwały Radzie Miejskiej.
2. W uchwale Rady Miejskiej o przyznaniu dotacji określa się imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub
nazwę i siedzibę otrzymującego dotację, nazwę zabytku wraz z numerem wpisu do rejestru zabytków albo
informację, że został ujęty w gminnej ewidencji zabytków, prace na przeprowadzenie których przyznano dotację
oraz kwotę przyznanej dotacji.
§ 11. 1. Z Beneficjentem, któremu przyznano dotację Burmistrz zawiera umowę o udzielenie dotacji.
2. Rozliczenie udzielonej dotacji dokonywane będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) z przepsiami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) do 15 grudnia każdego roku.
3. Dotacja przekazana będzie po wykonaniu prac i udokumentowaniu poniesionych kosztów w sposób
określony w umowie, o której mowa w § 11 ust. 1
§ 12. Traci moc Uchwała nr Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kujawsko–Pomorskiego
z 2019 r., poz. 3897).
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/142/2020
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 28 września 2020 r.
WNIOSEK do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe o udzielenie w roku ………. dotacji celowej
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami” przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
położonym na terenie Miasta i Gminy Skępe
I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa jednostki organizacyjnej będącej
wnioskodawcą:

2. Adres miejsca zamieszkania albo siedziby:

3.Adres do korespondencji:

4. NIP:

5. REGON:

6. PESEL:

7. Seria i nr dowodu osobistego:

8. Numer telefonu kontaktowego:

9. Aktualny numer rachunku bankowego wnioskodawcy:
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II. Dane o zabytku:
1. Nazwa zabytku:
2. Forma i sposób ochrony zabytku (wpis do rejestru zabytków/gminna ewidencja
zabytków):
3. Numer wpisu w rejestrze zabytków:
4. Data wpisu do rejestru zabytków:
5. Adres położenia lub przechowywania zabytku:
6. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr:
w Sądzie Rejonowym w:
7. Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku:
8. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Decyzja numer (znak sprawy):
z dnia:
9.Pozwolenie na budowę.
Decyzja numer:
z dnia:
10. Postanowienie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przedmiocie uzgodnienia
prowadzenia prac przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w
ramach uzyskanego pozwolenia na budowę.
Postanowienie numer (znak sprawy):
z dnia:
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11. Zgłoszenie robót budowlanych.
Numer i znak zgłoszenia:
data zgłoszenia:
12. Opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków dotycząca prac prowadzonych przy
zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków nie wymagających pozwolenia
na budowę.
Numer i znak opinii:
data opinii:

III. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
1. Nazwa zadania:
2. Zakres prac, na które ma być udzielona dotacja:

3. Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem:
4. Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca (kwoty brutto):
Całkowity koszt prac objęty
zł słownie:
wnioskiem według kosztorysu
inwestorskiego lub ofertowego
w tym kwota dotacji
zł słownie:
wysokość dotacji, o jaką ubiega się
% słownie:
wnioskodawca, wyrażona w % w
stosunku do całkowitych kosztów
prac objętych wnioskiem
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5. Wykaz podmiotów, u których wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte
wnioskiem:
Źródła sfinansowania prac lub robót
Tak/nie1
Wysokość
wnioskowanej
dotacji
(brutto zł)
Miasto i Gmina Skępe
Minister właściwy do spraw kultury i
dziedzictwa Narodowego
Wojewódzki konserwator zabytków
Samorząd województwa
Samorząd powiatu
Inne
6. Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem
wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych:
Rok
Zakres przeprowadzonych prac
Wysokość
Dotacje ze
poniesionych
środków
wydatków
publicznych
(wysokość, źródło
i wskazanie prac, na
które zostały
przeznaczone)

IV. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku2:
1) decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków - oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do
zabytku – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
3) zgoda wszystkich współwłaścicieli lub współposiadaczy zabytku na złożenie
wniosku o udzielenie dotacji

1

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu wpisać wyraz „tak”,
a w przeciwnym wypadku wpisać wyraz „nie”;
2
Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany załącznik, w prostokąt przy jego nazwie należy wpisać wyraz
„tak”, a w przeciwnym przypadku wyraz „nie”.
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4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków - oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem
5) pozwolenie na budowę - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
6) postanowienie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przedmiocie uzgodnienia
prowadzenia prac przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
7) zgłoszenie robót budowlanych - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem
8) opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków dotycząca prac prowadzonych przy
zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem
9) kosztorys inwestorski lub ofertowy prac – oryginał
10) wszystkie zaświadczenia oraz oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, jakie
otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch
poprzednich latach podatkowych, w tym w rolnictwie i rybołówstwie, a także
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
12) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010
r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o
pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.)
13) formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik do
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)

(miejscowość i data)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem,
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 2878520, faks: 54 2877204, e-mail:
sekretariat@skepe.pl jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.
Urząd Miasta i Gminy w Skępem, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje
wykonanie zadań należących do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pani
/Pan prawo skontaktować pocztą elektroniczną iod@skepe.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny administratora danych.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego dla rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji celowej na podstawie art. 81
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Dane o wniosku będą publikowane na stronach BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skępem i na
tablicach ogłoszeń.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i
Gminy w Skępem.
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1
Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków
międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji
archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(organu nadzorczego), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza
przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem
wynikającym z treści prawa miejscowego – Uchwały Nr ……/……/2020 Rady Miejskiej w
Skępem z dnia ………….. 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Miasta i
Gminy Skępe (Dz. Urz. woj. kuj. – pom. z …….r. poz. ………..).
Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją nie podania ich
będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Pana/Pani dane osobowe nie będą uczestniczyć
w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane. Pana/Pani dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
Oświadczam, że otrzymałem/am klauzulę informacyjną i zostałem/am zapoznany/a
(zapoznałem się z jej treścią)

data i podpis: ……………………………….
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, dalej „ustawy”, w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący
gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ
uchwale.
Zasady, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, określała dotychczas Uchwała Nr XXII/59/2019
Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kujawsko–
Pomorskiego z 2019, poz. 3897).
Uchwała ta wymagała aktualizacji m.in. w zakresie określenia deficicji wniskodawcy, wysokości
procentowego dofinansowania oraz zasad kolejności rozpatrywania wniosków.
Uchwała jest aktem prawa miejscowego (art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym), podlega zatem ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy o
samorządzie gminnym).
Zgodnie z art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) projekt uchwały został zgłoszony
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
Inicjatorem wywołania uchwały jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.
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