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"Projekt"
Uchwala Nr
Rady Powiatu w Slawnie
zdnia
w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVIi/lII/188/09 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, polozonym na obszarze powiatu slawienskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281), art. 81 ust.l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (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) oraz art.127 ust.l pkt.l lit. c ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r.
Nr28,poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726,
z 2 0 1 l r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707),
Rada Powiatu w Slawnie uchwala, co nastejmje:
§1W uchwale Nr XXV11/IU/188/09 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 27 marca 2009 r. wprowadza si?
nast?pujajse zmiany:
1) § 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
"nakladow koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewodzkiego
konserwatora zabytkow, ktore zostana^ przeprowadzone w roku 2012, zgodnie z wnioskiem zlozonym
w terminie wskazanym w § 10 ust. 2."
2) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Wniosek o przyznanie dotacji w roku 2012 winien bye zlozony do dnia 31 maja 2012 r.
3) § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"W roku 2012 Rada Powiatu w Slawnie podejmuje uchwale w sprawie przyznania dotacji do dnia
30 czerwca 2012 r".
§2Pozostale postanowienia uchwaly pozostaja^ bez zmian.
§3.
Wykonanie uchwaly powierza si? Zarza^dowi Powiatu w Slawnie.
§4-

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dm od ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) do zadan powiatu nalezy wykonywanie
zadan publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony zabytkow i opieki nad
zabytkami.
Zgodnie z obowiazujajsymi przepisami art. 81 ust.l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) organ
stanowiajcy jednostki samorzajdu terytorialnego okresla na podstawie uchwaiy tryb oraz zasady
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.
Obowiazuj^ca w Powiecie Stawieriskim uchwaia Nr XXVII/III/1 88/09 Rady Powiatu
w Slawnie z dnia 27 marca 2009 r. okresla w § 10 ust 1 termin do ktorego nalezy ztozyc wniosek
o przyznanie dotacji, ustalajqc termin koricowy na dzieri 20 wrzesnia roku poprzedzaj^cego rok
rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji. Z uwagi na brak wnioskow zlozonych w terminie wyzej
okreslonym zasadnym jest wprowadzenie zmian do uchwaly - § 10 ust.2 poprzez dopuszczenie na
zasadzie wyjatku w roku 2012 mozliwosci skladania wnioskow, ktore jednoczesnie bylyby
rozpatrzone i rozliczone w roku biezaj^ym.
Na podstawie Uchwaty Rady Powiatu w Slawnie z dnia 20 grudnia 201 1 r. Nr XIX/IV/83/1 1
w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Slawieriskiego na rok 2012 na wyzej wymienione zadanie
przewidziano kwot$ 20.000,00 zl.
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