
Uchwała  Nr XXXIII/176/2009
Rady  Gminy Lubin

z dnia 30 kwietnia 2009r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  udzielania  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 1990r.  o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.  
1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, 
poz. 1203;  z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; 
z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr223, poz.1458) 
oraz art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U.
z 2003r. Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 238, poz.2390, Dz.U. z 2006r. Nr 50, poz.362, 
Nr 126, poz.875 )
Rada Gminy Lubin uchwala,  co następuje:

§1

1. W uchwale Nr XLIII/188/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie  określenia 
zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
1)  zmienia się treść § 5 ust.2 , który otrzymuje nowe brzmienie:
„§5  ust.  2.  Wnioski  o  przyznanie  dotacji  na  bieżący  rok  budżetowy  należy  składać  do  dnia  30 
kwietnia roku, w którym wnioskowana jest wypłata dotacji.”

2) wykreśla się w całości § 5 ust.4.

3) w § 7 dodaje się ust. 8, ust.9 i ust.10 o treści:

-  „  §7  ust.8)  obowiązek  każdorazowego  aneksowania  umowy  w  przypadku  zmian  wartości 
kosztorysowych  zadania  lub  zakresu  prac,  które  nie  były  możliwe  do  przewidzenia  na  etapie 
składania wniosku”.

-  „§7  ust.9)  pouczenie  o  zakresie  odpowiedzialności  karnej  skarbowej  i  odpowiedzialności  za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji”

- „ §7 ust.10) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem 
beneficjent  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  30  czerwca  2005r.  o  finansach  publicznych  traci  prawo 
otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata , licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem.”
 

          §2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin.

          §3

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie 14  dni od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Dolnośląskiego.

Przewodniczący 
 Rady Gminy 

            Roman Komarnicki


