
UCHWAŁA NR 289/XLV/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały o udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) 

oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 240=V/2005 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków z dnia 17 listopada 2005 roku § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, 

w którym ma być udzielona dotacja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli 

stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, możliwe jest składanie wniosków 

w trakcie roku budżetowego." 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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UZASADNIENIE 

Zmiana uchwały nr 240/)00(V/2005 Rady Powiatu we Wrześni dotyczy terminu składania 
wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z przyjętą zmianą wnioski 
te będą mogły być składane do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być 
udzielona dotacja, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie roku budżetowego. 

Powyższa zmiana usprawni prace nad projektem budżetu powiatu wrzesińskiego zgodnie z 
Uchwalą nr 44/V111/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie 
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Zasadne jest zatem podjęcie niniejszej uchwały. 
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