
UCHWAŁA NR VI/64/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie: zmiany 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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami1)) oraz 
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. 
Dz.U. 2014 poz. 1446), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Zmienia się § 8 ust. 1 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„1. Udzielanie dotacji odbywa się na podstawie następującej procedury:
1) Wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, należy złożyć 

Burmistrzowi, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, parter Biuro Obsługi Interesantów, 
w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy przyznania dotacji, 
z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 6.

2) Sprawdzenia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje powołana 
przez Burmistrza komisja, na podstawie zasad i kryteriów określonych w niniejszej 
uchwale.

3) Wnioski zostaną sprawdzone przez komisję w terminie do 30 września roku 
poprzedzającego przyznanie dotacji celowej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 6.

4) W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, Burmistrz na wniosek 
przewodniczącego komisji, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub złożenia 
wyjaśnień. W przypadku nie uzupełnienia braków lub nie złożenia wyjaśnień w terminie 
określonym w wezwaniu, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

5) W terminie 30 dni od podjęcia przez Radę Miejską w Swarzędzu uchwały budżetowej 
przewodniczący komisji przedkłada Burmistrzowi ocenę komisji dotyczącą wniosków, 
celem akceptacji oraz przedkłada informację o wnioskach, których nie rozpatrzono 
z przyczyn formalnych, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 6.

6) Burmistrz ma prawo rozpatrzyć pozytywnie wniosek podmiotu o przyznanie 
dotacji z wyłączeniem terminów określonych w punktach 1, 3 i 5, w przypadku, 
gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, przy czym stan 
zabytku kwalifikujący do niezwłocznego podjęcia prac powinien wynikać z opinii 
właściwego konserwatora zabytków, którą wnioskodawca zobowiązany jest 
załączyć do wniosku.”.

2. Zmienia się, celem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, numerację jednostek 
redakcyjnych w § 8 Uchwały, w ten sposób, że:

1) Zmiany treści aktu: Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 oraz 1072.
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1) dotychczasowy ustęp 2, rozpoczynający się od słów „Złożenie wniosku o dotację [...]”, 
otrzymuje nr 3,

2) dotychczasowy ustęp 3, rozpoczynający się od słów „Podstawą ustalenia ostatecznej 
wysokości dotacji [...]”, otrzymuje nr 4,

3) dotychczasowy ustęp 4, rozpoczynający się od słów „Wzór sprawozdania [...]”, otrzymuje nr 
5,

4) dotychczasowy ustęp 5, rozpoczynający się od słów „Wnioski złożone po terminie [...]”, 
otrzymuje nr 6,

5) dotychczasowy ustęp 6, rozpoczynający się od słów „Komisja, o której mowa [...]”, otrzymuje 
nr 7.
3. Zmienia się treść § 8 ust. 5 Uchwały po zmianie, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 

3 niniejszej uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„5. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 określa załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.”.

4. Zmienia się treść § 8 ust. 6 Uchwały, po zmianie, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 
4 niniejszej uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„6. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem przypadków 
określonych w § 8 ust. 1 pkt 6.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

Analiza treści 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 wskazała na konieczność uzupełnienie trybu przyznawania dotacji w przypadkach,
o których mowa w § 4 pkt 1 zmienianej uchwały - udzielenie dotacji w roku złożenia wniosku,
w związku z § 6 ust. 1 pkt 3, tj. przypadku, w którym stan zabytku wymaga niezwłocznego
podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Jednocześnie stwierdzono omyłki pisarskie w numeracji jednostek redakcyjnych, które
również wymagają sprostowania.

Podjęcie uchwały umożliwi składanie wniosków o dotacje na remonty obiektów i budynków
zabytkowych, w przypadku gdy realizacja prac przy zabytku nie powinna zostać odłożona do
kolejnego roku budżetowego i, jako zmierzające do zachowanie dziedzictwa kulturowego na
terenie Gminy Swarzędz, jest zasadne.

Zawarcie umowy z beneficjentami w trybie objętym przepisem § 8 ust. 1 pkt 6 dodawanym
niniejszą uchwałą, wymagać będzie, podobnie jak w zwykłym trybie regulowanym przez
§ 8 ust. 1 pkt 1-5, zmiany uchwały budżetowej na dany rok, a także podjęcia uchwały
w sprawie udzielenia dotacji.
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