
UCHWAŁA NR LX/1121/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 lipca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji przez Gminę 
Miasto Szczecin na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
dotyczące zabytków wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach 
administracyjnych Szczecina i będących własnością podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r., Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390
z 2006 r. Nr 50, poz. 362); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/995/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 w sprawie 
określenia zasad i trybu udzielania dotacji przez Gminę Miasto Szczecin na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytków wpisanych do 
rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Szczecina i będących własnością  
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. 
Nr 64, poz. 1169) wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 4. otrzymuje brzmienie:
„ § 4. Dotacja na prace, o których mowa w § 2 może być udzielona w wysokości do 50 % 
nakładów koniecznych na wykonanie prac a w przypadkach szczególnych, jeśli stan 
zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac, do wysokości 100 %”.

2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. Prezydent Miasta Szczecin przekazuje dotację na podstawie umowy, która zawiera:
1) szczegółowy opis zadania, w tym zakres planowanych prac oraz termin ich rozpoczęcia i 

zakończenia,
2) wysokość dotacji celowej i tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku 

budżetowego,
4) tryb kontroli wykonywanych prac,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej nie dłuższy niż 15 dni od określonego w 

umowie dnia wykonania zadania”.

3) uchyla się §  8

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


