UCHWAŁA NR XLIII/510/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10 i 1595) oraz art. 18 ust. 15,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/450/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia
19 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się, z zastrzeżeniem ust. 4:
1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu
prawnego do zabytku;
2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie
prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
4) uzgodnienie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
prowadzenia prac przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
5) opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie prac
prowadzonych przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
6) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego
pozwolenia;
7) zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli prace wymagają takiego
zgłoszenia;
8) kosztorys inwestorski lub ofertowy prac, z uwzględnieniem cen
zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, a w przypadku zabytku
wpisanego do rejestru zabytków - kosztorys, którego zgodność z dokumentem
określonym w pkt. 3 została stwierdzona przez wojewódzkiego konserwatora
zabytków;
9) aktualną dokumentację fotograficzną stanu zachowania zabytku.”.
2. po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:
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„§ 11a. 1. Przepisów §6, §7 ust.1 i 2, §9 ust. 1 i §11 nie stosuje się w przypadku
udzielenia dotacji otrzymanej przez Miasto od podmiotów określonych
w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, ze zm.) lub w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) dla wskazanych przez nie osób
fizycznych lub jednostek organizacyjnych będących właścicielem lub posiadaczem
zabytku albo posiadających taki zabytek w trwałym zarządzie.
2. Prezydent Miasta zawiadamia osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
określone w ust. 1 o otrzymaniu dotacji, o której mowa w tym ustępie. Udzielenie
dotacji osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym może nastąpić po złożeniu
przez nie wniosku o udzielenie dotacji w terminie 14 dni od otrzymania tegoż
zawiadomienia.
3. Prezydent Miasta nie później niż w ciągu 4 miesięcy od otrzymania przez
Miasto dotacji, o której mowa w ust. 1, przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały
o przyznaniu dotacji wnioskodawcom spełniającym warunki określone w niniejszej
uchwale.”.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/510/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, dalej „ustawy”, w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacje
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ
stanowiący gminy, powiatu lub samorząd województwa, na zasadach określonych w podjętej
przez ten organ uchwale.
Zasady, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, określa uchwała nr
XXXVIII/450/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1453).
Uchwała ta wymaga wprowadzenia zmian m. in. z uwagi na konieczność
uregulowania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków otrzymanych przez Miasto od podmiotów określonych
w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, ze zm.) lub w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) dla wskazanych przez nie osób fizycznych
lub jednostek organizacyjnych będących właścicielem lub posiadaczem zabytku albo
posiadających taki zabytek w trwałym zarządzie.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy i doprecyzowujący.
Uchwała jest aktem prawa miejscowego (art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym), podlega zatem ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym
(art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz. U. z 2017 r.
poz. 1523).
Zgodnie z art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.) projekt
uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków w głosowaniu jawnym.
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Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 20 radnych obecnych na sesji. Za
przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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