
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego 
projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych 
Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej 
w Szczecinie 
 
 Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, 
poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875); Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/889/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005 r. 
w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza 
Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie, zmienionej 
uchwałą Nr VII/157/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 3 kwietnia 2007 r., zmienionej uchwałą 
Nr XXXII/805/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009 r. § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Zatwierdza się dotację na pokrycie wkładu własnego przeznaczonego na remont 
Bazyliki Katedralnej w Szczecinie, wchodzącego w skład projektu finansowanego ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego pt.: „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza 
Zachodniego” w kwocie 448 305,81 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta 
pięć zł), z czego w 2009 roku w kwocie 336 670,80 zł oraz w 2010 roku w kwocie 
111 635,01 zł”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
W związku z otrzymaniem przez Parafię rzymsko katolicką kościoła p.w. św. Jakuba 
Apostoła w połowie grudnia 2008 roku unijnych środków finansowych w wysokości 
2 540 399, 63 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 
dziewięć zł) na zadanie pt.: „Renowacja i konserwacja średniowiecznych katedr Pomorza 
Zachodniego”, realizowane w ramach funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, po zakończeniu 
procedur przetargowych, określony został 15 % wkład na dofinansowanie prac. W stosunku 
do poprzednio zakładanego na poziomie 386 322,00 zł nastąpił wzrost do kwoty 448 305, 81 
gr co wymaga zmiany w przyjętej uchwale. 
Zadanie posiada pełną dokumentację projektową oraz wymagane przepisami prawa 
pozwolenia i będzie realizowane w latach 2009 – 2010. 
 


