
UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr …. Rady Gminy Przemęt z dnia    ....... 2023 roku w sprawie zmiany 
uchwały Nr XI/61/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
 

 

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2023r. poz. 40) do zadań własnych gminy należą sprawy ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami. 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) w trybie określonym odrębnymi przepisami 

dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być 

udzielona przez organ stanowiący gminy, na zasadach określonych w podjętej przez 

ten organ uchwale. 

Na podstawie ww. przepisów, Rada Gminy Przemęt uchwałą Nr XI/61/2015 z dnia  

29 czerwca 2015 r. określiła zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. Zgodnie § 6 ust. 1 przewidziane zostało, że wnioski o dotację kieruje 

się do Wójta Gminy Przemęt do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

przyznania dotacji. Natomiast § 5 ust. 2 ww. uchwały wskazano dokumenty, które 

należy załączyć do wniosku. 

W celu umożliwienia pozyskania przez Gminę Przemęt dofinansowania środkami 

zewnętrznymi w ramach programów krajowych lub ze wsparciem środkami UE oraz 

innych źródeł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie 

dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

istnieje potrzeba wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie terminów  

i dokumentów do składanych wniosków o udzielenie dotacji z udziałem środków 

zewnętrznych. Zasady te zostały unormowane w powyższej uchwale. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne i celowe. 

 

 

 

Wójt Gminy Przemęt 

/-/ Janusz Frąckowiak 

 

 

 
 

 


