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Poz. 3559
UCHWAŁA NR 651/LVII/2013
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 28 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003.162.1568 ze zm.) oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 620/LVI/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zasad
udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków wprowadza się następujące zmiany:
1) §1.1. otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.”;
2) §12. otrzymuje brzmienie:
„§ 12. W przypadku stwierdzenia choćby jednej z poniższych okoliczności:
1) braku realizacji zadania lub jego nienależytego wykonania przez podmiot,
2) wydatkowania dotacji niezgodnie z celami i zasadami określonymi w umowie,
3) podania w ofercie nieprawdziwej informacji na podstawie której przyznano dotację,
podmiot, który otrzymał dotację ma obowiązek ją zwrócić w terminach i na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych na konto gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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