
UCHWAŁA NR XXX/162/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji 
celowych na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

położonym w Powiecie Rawskim, wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z póź. zm.) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/157/2017 Rady Powiatu Rawskiego 
w Rawie Mazowieckiej  z dnia 14 września 2017 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady 
udzielania dotacji celowych na finansowanie prac  konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku położonym w Powiecie Rawskim, wpisanym do rejestru zabytków, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 skreśla się pkt 4-6;

2) w § 3 ust. 2 zdanie pierwsze skreśla się zwrot „lub wykonał w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji”;

3) w  § 5 dodaje się oznaczenie ust. 1 dla zdania pierwszego tego paragrafu;

4) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Zarząd Powiatu Rawskiego podaje do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie tej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz wniosków spełniających 
i niespełniających warunków określonych uchwałą.”;

5) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zarząd Powiatu Rawskiego zawiera z wybranym beneficjentem umowę 
w sprawie udzielenia dotacji.”;

6) skreśla się § §  10-12;

7) w §13 in fine skreśla się zapis: „Załączniki do Regulaminu: 1. Wniosek o udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu 
Rawskiego, wpisanym do rejestru zabytków. 2. Sprawozdanie z wykonania prac przy zabytku.” i dodaje się 
ust. 3 w brzmieniu: „3. Załącznikiem do Regulaminu jest „Wniosek o udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu 
Rawskiego, wpisanym do rejestru zabytków”.”;

8) w załączniku nr 1 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na finansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Powiecie Rawskim, 
wpisanym do rejestru zabytków skreśla się zwrot : „W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano 
nieprawdziwe dane Zarząd Powiatu Rawskiego zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przyznanych 
środków.”;

9) uchyla się załącznik nr 2 do załącznika nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka

Id: 8F94CC19-94E0-4B46-B2E1-E539A85414CE. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie

Ustawodawca nie przypisał radzie powiatu, jako organowi uchwałodawczemu, kompetencji do kreowania
elementów umowy. To organ wykonawczy w oparciu o art. 250 u.f.p. podpisuje umowę z beneficjentem, mając
na uwadze treść tegoż przepisu. W związku z tym nie może być w treści uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków postanowień dotyczących elementów umowy (art. 81 Ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami).
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