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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej 

ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j., 1378) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 t.j., 782, 1378) Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/720/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na 
obszarze miasta Szczecina wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji na formularzu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały”; 

2) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Rozliczenie dotacji następuje na zasadach określonych w umowie, na podstawie pisemnego 
sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”; 

3) w § 18 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Przepisów § 2 ust. 1 pkt 2, § 11, § 12 ust. 5, § 14 oraz § 18 ust. 1 nie stosuje się do dotacji 
udzielanych ze środków przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 
23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki 
samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662), w związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568 ze zm.) 

5. Wnioski o udzielenie dotacji, o której mowa w § 18 ust. 4 na prace planowane w 2021 roku 
mogą być składane w terminie do 15 marca 2021 roku”; 

4) uchyla się pkt 3 części VII w załączniku nr 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących rozwiązań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz koniecznością przekazania beneficjentom środków pozyskanych przez
Gminę Miasto Szczecin w ramach wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu
terytorialnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), dotyczące zabytków położonych na
obszarze Miasta Szczecin, istnieje konieczność wyłączenia w tym zakresie stosowania wybranych
przepisów obowiązującej uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina.

Pozostałe zmiany w uchwale mają charakter porządkowy i techniczny, w tym uwzględniają
postanowienia Uchwały Nr I.12.S.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 13 stycznia 2021 r.
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