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

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

w sprawie przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym 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 2020 r. poz. 282 t.j., 782, 1378), § 13 ust. 1 i § 18 ust. 4 uchwały  
nr XXIV/72/20 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 (Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5756, z 2021 r. poz. 926) Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyznaje się dotację w wysokości 2 092 590 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa 
tysiące pięćset dziewięćdziesiąt zł) Uniwersytetowi Szczecińskiemu z siedzibą przy al. Jana Pawła II 
22a w Szczecinie, z przeznaczeniem na I etap prac remontowo-konserwatorskich przy  zabytkowych 
budynkach dydaktycznych w dawnym zespole koszar przy al. Piastów 40b w Szczecinie. 

§ 2. Środki finansowe na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego zostały ujęte 
w planie finansowym Miasta Szczecin na 2021 rok w dziale 921, rozdział 92120, § 6560 w kwocie 
2 092 590 zł,  zadanie pod nazwą: ”Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 - rozwój 
infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego" i zostały pozyskane przez Miasto Szczecin 
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie prowadzane
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 - rozwój
infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego" uzasadnione jest pozyskaniem przez
Gminę Miasto Szczecin dotacji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na ten cel.

Środki finansowe na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego zostały ujęte w planie
finansowym Miasta Szczecin na 2021 rok.

Budynki dydaktyczne przy al. Piastów 40b stanowią część zespołu dawnego zespołu koszarowego,
który jest indywidualnie ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Przyznanie dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych przyczyni się
do poprawy stanu technicznego i estetycznego substancji zabytkowej oraz złagodzenia negatywnych
skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CF918900-286B-4728-A8DE-9E4AE90FADB3. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik

