
 

UCHWAŁA  NR  XXXIX/ 75 / 09 

RADY  MIASTA  BRZEZINY 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konser-

watorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-

ków. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 

1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

144 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959  i Nr 238, poz. 2390 

oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

 § 1. W uchwale Nr L/64/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2006 r. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 411, poz. 3204) skreśla się dotychczasową treść § 6 i 

nadaje się nowe brzmienie: 

 

„§ 6.1. Rada Miasta Brzeziny corocznie ustala w budżecie miasta wysokość środków 

przeznaczonych na dotację. 

 2. Wnioski o dotację kierowane są do Burmistrza. 

 3. Wnioski o udzielenie dotacji na prace lub roboty przy obiektach wpisanych do rejestru 

zabytków należy składać: 

1/ do 31 sierpnia roku, w którym dotacja ma być udzielona; 

2/ wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą ze środków budżetowych roku następne-

go. 

 4. Dotacji udziela Rada Miasta Brzeziny. 

 5. W uchwale Rady Miasta określa się nazwę podmiotu dotowanego oraz wykaz prac i 

robót, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.” 

 

 

 § 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/115/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 października 

2008 r.         w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji na sfinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do reje-

stru zabytków. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14. dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady 

                                                                                                

 

                                                                                                Zbigniew Bączyński 



 

 

Uzasadnienie 
 

do  uchwały Nr  XXXIX/ 75/ 09 RADY  MIASTA  BRZEZINY z dnia 30 czerwca 2009 r.  w 

sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwa-

torskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

 

 Podjęcie takiej uchwały podyktowane jest wyeliminowaniem z obrotu prawnego uchwały 

Nr XXVII/ 115 / 08 Rady Miasta brzeziny z dnia 23 października 2008 r. w sprawie „zmiany 

uchwały określającej zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restaura-

torskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” a w szczególności 

określonego w § 6 ust. 3 pkt. 1 terminu składania wniosków z „do 28 lutego danego roku” (było)  

na „do 31 sierpnia” (obecna zmiana). W zmianie uchwały powołano cały art. 81, który w ust. 2 

pozwala, w określonych uzasadnionych przypadkach, udzielenie dotacji w wysokości 100% ko-

niecznych nakładów  wnioskowanych.  

 

 Ponieważ miasto ma opracowany i przyjęty uchwałą Nr XLII/6/06 Rady Miasta Brzeziny 

z 28 lutego 2006 r. „Gminny program opieki nad zabytkami” logicznym jest zabezpieczanie w 

corocznym budżecie środków na ewentualną pomoc finansową właścicielom zabytków (po speł-

nieniu przez nich odpowiednich procedur). W zależności od możliwości finansowych miasta jest 

to kwota od 10 do 20 tys. zł. niezależnie od wniosków. Do tej pory dotacje udzielane były na 

podstawie wniosków instytucjom kościelnym (Parafii Rzymskokatolickiej i Klasztorowi O.O. 

Reformatów).  

 

 Wnioskowana zmiana uchwały umożliwi dotowanie prac konserwatorskich wnioskują-

cym w okresie bez mała 3. kwartałów roku. Aktualnie wpłynął wniosek Klasztoru S.S. Bernardy-

nek na renowację obrazu św. Barbary. Taka zmiana umożliwi m.in. dofinansowanie tych prac 

renowacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzeziny, 16 czerwca 2009 r. 

  

 

 


