
 

 

UCHWAŁA Nr XXIII/243/13 

RADY POWIATU we WŁOCŁAWKU 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze 

Powiatu Włocławskiego. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
1)

, uchwala się, co następuje:   

 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XV/166/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2012 r.
2)

 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego, wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dotacja może być udzielona na wykonanie prac określonych w ust. 1, 

które wnioskodawca zamierza wykonać w roku następnym po złożeniu wniosku, z zastrzeżeniem § 6 

ust. 3”; 

2) w § 6:  

a) uchyla się ust. 2,  

b) ust. 3otrzymuje brzmienie: „3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok, w którym planowane jest rozpoczęcie prac określonych we wniosku. W przypadku 

niewykorzystania w całości środków przeznaczonych w budżecie powiatu na dotacje, o których mowa 

w§ 2 ust. 1, lub ich zwiększenia w ciągu roku budżetowego, wnioski o dotacje mogą być składane 

w drugim terminie tj. do dnia 31 lipca roku, w którym dotacja ma być wykorzystana na wykonanie prac 

określonych we wniosku. Informację o możliwości składania wniosków w drugim terminie zarząd 

powiatu podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatu Włocławskiego oraz 

w dzienniku o zasięgu lokalnym najpóźniej do dnia 15 lipca każdego roku, w którym taka możliwość 

wystąpi.”; 

3) w § 7:  

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Zarząd powiatu dokonuje analizy kompletności złożonych 

wniosków, merytorycznej oraz podmiotowo-przedmiotowej ich zasadności oraz opiniuje zasadność 

wnioskowanej kwoty dotacji”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Wnioski uznane w świetle niniejszych zasad za niekompletne lub 

nieprawidłowo wypełnione, a także merytorycznie nieuzasadnione zarząd powiatu zwraca 

wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem.” 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, 

poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, 

poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. 
2) 
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4) w § 8 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „1. Dotację przyznaje w drodze uchwały rada powiatu po jej 

zaopiniowaniu przez komisję rady, do zadań której należą między innymi, sprawy z zakresu ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami. Komisja opinię tę formułuje na podstawie dokonanej analizy 

otrzymanych wniosków i wszystkich ich załączników.”; 

5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przyznana dotacja może być niższa od wnioskowanej. W takim 

przypadku wnioskodawca może: 

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Powiatu w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania informacji o wysokości przyznanej dotacji; 

2) podjąć się realizacji zadania, zobowiązując się do zachowania deklarowanej we wniosku kwoty środków 

własnych oraz dokonać korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania dostosowując je do 

wysokości otrzymanej dotacji w formie skorygowanego wniosku.”; 

1) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11.1. Zarząd Powiatu prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje 

inne organy uprawnione do udzielania dotacji o przyznanych dotacjach przez Radę Powiatu. 

2. Starosta przedkłada Zarządowi Powiatu informację o sposobie wykorzystania i rozliczenia dotacji 

przez podmiot wnioskujący o jej przyznanie.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Stanisław Budzyński 
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