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UCHWAŁA NR VIII/71/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miasta Sandomierza 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

§ 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o dotychczasowej treści: "2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, 
architektonicznych lub archeologicznych;" otrzymuje brzmienie: „2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub 
architektonicznych;” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. 

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

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.), która wprowadziła zmianę art. 77 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), dotacja 
udzielana z budżetu jednostek samorządu terytorialnego nie może obejmować nakładów koniecznych – 
poniesionych na badania archeologiczne. W myśl nowych przepisów dotacji na badania archeologiczne udziela 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W związku z powyższym jednostki 
samorządu terytorialnego, które podjęły uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane, obejmujące również badania archeologiczne, muszą dokonać zmiany uchwał. 
Dlatego też konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
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