
UCHWAŁA NR XI/111/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami1), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. 
zmianami2) oraz § 9 ust. 1 uchwały nr XLVIII/289/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
27 października 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2009 r., Nr 232, poz. 4207), zmienionej uchwałą Nr 
LVI/352/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. 
2010 r., Nr 120, poz. 2277) oraz uchwałą nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
24 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2015 r., poz. 1181), Rada Miejska w Swarzędzu 
uchwala, co następuję:

§ 1. 

Udziela sie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Swarzędz 
w zakresie określonym w budżecie Gminy Swarzędz na 2015 rok, zgodnie z wykazem 
zawartym w załączniku do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1] Zmiany treści aktu: Dz.U. 2013 poz. 1318, z 2014 poz. 379 i 1072.
2] Zmiany treści aktu: Dz. U. z 2015 r. poz. 397.
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Załącznik do Uchwały Nr XI/111/2015

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Lista podmiotów, którym przyznano dotację na rok budżetowy 2015

DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92120 Ochrona Zabytków i Opieka nad Zabytkami

§ 2720. 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych
Lp
.

Miejsce 
wykonani
a zadania

Nazwa podmiotu 
– wnioskodawca

Adres Nazwa zadania i zakres Kwota dotacji

1 Uzarzewo Parafia 
Rzymskokatolick
a pw. Św. 
Michała 
Archanioła 
w Uzarzewie,
ul. Akacjowa 5

Uzarzewo,
ul. Akacjowa 
5, 62-006 
Kobylnica

Remont Kościoła Parafialnego pw. Św. Michała 
Archanioła położonego w Uzarzewie, ul. 
Akacjowa obejmujący odprowadzenie wód 
opadowych z dachu budynku kościoła polegające 
na: wykonaniu wykopu i osadzeniu trzech studni 
chłonnych o głębokości 4 m wraz z odkładem 
i wywiezieniem urobku na odległość nie dłuższą niż 
1 km, wykonanie wykopu i ułożenie rury 
przewodowej DN 200 ca 74 mb, włączenie rynien do 
przykanalików – 8 kompletów, skucie opaski 
betonowej ca 25 mb.

24.000,00 zł
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Uzasadnienie

Uchwałą nr XLVIII/289/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 r.,
zmienionej uchwałą Nr LVI/352/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 r.
oraz uchwałą nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 lutego 2015 r., określono
zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Swarzędz.

Na powyższy cel w budżecie Gminy Swarzędz na 2015 rok, zabezpieczono środki
finansowe w wysokości 24.000,00 złotych. Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. uchwały Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 roku dotacje przyznaje, na wniosek Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz, Rada Miejska w Swarzędzu w formie uchwały, w której określa się
Beneficjentów otrzymujących dotacje, wykaz prac i robót budowlanych przy obiekcie
zabytkowym, na które przyznano dotacje oraz kwotę przyznawanej dotacji.

W terminie do 31 sierpnia 2014 roku nie wpłynął żaden wniosek, jednak na mocy uchwały
z 24.02.2015 roku zmieniającej uchwałę nr XLVIII/289/2009, istnieje możliwość składania
wniosku również w trakcie roku budżetowego w przypadku prac wymagających niezwłocznej
interwencji. Z trybu takiego skorzystał jeden podmiot i złożył wniosek na kwotę 24.000,00
złotych, który na swoim posiedzeniu opiniowała Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz. Komisja zaproponowała Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz
realizację zadania na kwotę 24.000,00 złotych, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Kwota
dotacji stanowi 59,2% wartości zadania, którego łączny koszt oszacowano na kwotę
40.516,20 zł.

W związku z powyższym zasadne jest podjecie niniejszej uchwały.
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