
UCHWAŁA NR XXXIV/252/2022 
RADY GMINY W LIPNIKU 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j.Dz.U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

 
 

Stanisław Mazur 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXIV/252/2022 

Z DNIA 26 STYCZNIA 2022 R. 

 

Uchwałą nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 r. przyjęła zasady 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały - o udzielenie dotacji może się ubiegać każdy 
podmiot będący właścicielem lub posiadający tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, 
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem 
zapisu § 2. W § 3 ust. 3 uchwały postanowiono, iż w przypadkach, w których Wnioskodawca jest 
przedsiębiorcą, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane stanowić będzie 
pomoc publiczną, a udzielenie jej nastąpi zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 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), rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z 
dnia 18 grudnia 2013r. 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 dn. 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 28.06.2014 s. 45, z późn. zm.). 

W odniesieniu do ww. uchwały Rady Gminy w Lipniku winny zostać spełnione wymogi 
proceduralne określone przepisami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.Dz.U. z 2021 r., poz. 743). 

Zgodnie z niniejszym przepisem, projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy 
de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej 
UOKiK), który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości i zasad udzielania 
pomocy. Ewentualne zastrzeżenia mogą mieć istotny wpływ na ostateczną treść uchwały. 

Projekt uchwały Rady Gminy w Lipniku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie został 
zgłoszony do UOKiK. 

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 
XXXIII/251/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 r., co powoli na przesłanie projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do UOKiK. 
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