
UCHWAŁA NR L/455/2021 
RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia 25 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta Jasła, położonym na obszarze miasta Jasła, 

nie stanowiącym własności miasta. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), w zw. z art. 7 ust. 4 i art. 8 Rozporządzenia 
Komisji (UE) 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. Nr 352/1 z późn. zm.), 

Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LI/518/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 września 2017 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 
miasta Jasła, położonym na obszarze miasta Jasła nie stanowiącym własności miasta (Dz.U. Woj. Podk. z 2017 
r, poz.3441), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w podstawie prawnej uchwały w części, w której przytoczony został art. 7 ust. 4 Rozporządzenia Komisji 
(UE) 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. Nr 352/1) dodaje się po zwrocie „art. 7 ust 4” 
zwrot „i art 8”; 

2) § 2 ust. 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„8. Zgodnie z rozporządzeniem 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. Nr 352/1 z późn. zm.), przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację stanowiącą pomoc de 
minimis do 30 czerwca 2024 r. Uchwała niniejsza w zakresie przyznawania dotacji na zasadach, o których 
mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013, obowiązywać będzie do dnia 30 czerwca 2024 r.”;; 

3) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej. Sprawdzaniem wniosków pod względem formalnym 
zajmuje się pracownik merytoryczny ds. kultury wspomagany przez pracownika merytorycznego ds. 
inwestycji w zakresie oceny kosztorysów planowanych prac.”;; 

4) Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 2. Wnioski przedsiębiorców o udzielenie dotacji, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały zmienianej w § 
1niniejszej uchwały, składa się w 2021 r. w ciągu 21 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła. 

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XLIX/446/2021 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 września 2021 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków miasta Jasła, położonym na obszarze miasta Jasła, nie stanowiącym własności miasta. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jasła 

 
 

Henryk Rak 
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