
Uchwała nr XLIII/916/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 25 lipca 2005r. 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.81 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, 
poz. 1568 z późn.zm.), 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala : 

 
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/792/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005 r.  
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj. Śląskiego  
z 27 kwietnia 2005 r. Nr 49, poz.1300) wprowadzić następujące zmiany :  
dotychczasowe brzmienie § 10 oznaczyć jako ust.1 i dodać ust. 2 i 3 w brzmieniu :  
„2. Miasto może podjąć zobowiązanie finansowe o przyznaniu dotacji wieloletniej  
w przypadku zadania, które uzyska środki finansowe z funduszy unijnych. 
3. Dotacja wieloletnia może być udzielona na czas nie dłuższy niż okres realizacji zadania ze 
środków przyznanych z funduszy unijnych z określeniem wysokości dotacji na każdy rok 
budżetowy.” 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.   
 
                                                                                                              
                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                      Rady Miasta Katowice 
 
 
                                                                                                            Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



UZASADNIENIE 
 
 Uchwała Rady Miasta zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/792/05 Rady Miasta 
Katowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków opracowana w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków 
 i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 z póź.zm.) wprowadza możliwość podjęcia 
przez miasto Katowice zobowiązania finansowego o przyznaniu dotacji wieloletniej  
w przypadku zadania finansowanego ze środków unijnych, które świadczą o aktywności 
podmiotu wnioskującego. Dotacja może być przyznana na okres nie dłuższy niż finansowanie 
unijne. Uchwałą Rady Miasta określona zostanie wysokość dotacji w każdym roku 
budżetowym.    
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