Uchwała ......./projekt/...........
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .............................................

Druk Nr 43/40

w sprawie zmiany uchwały nr XL/616/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Województwu Pomorskiemu w
2009 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze miasta Słupska.
Na podstawie: art.10 ust.2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
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, 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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z
2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 Nr 173
poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z poz. 2009 r. Nr 52 poz.420) oraz art.
175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; z 2006
r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z
2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 z 2008 r. Nr 180 poz.
1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62
poz. 504, Nr 72 poz. 619 i Nr 79 poz. 666).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§1
Załącznik do uchwały nr XL/616/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 8 lipca 2009 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Województwu Pomorskiemu w 2009
roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, położonym na obszarze miasta Słupska otrzymuje brzmienie, jak
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupsk.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin

załącznik
do Uchwały Nr .....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ..................................

L.p.

Nazwa
podmiotu

1

Muzeum
Pomorza
Środkowego
w Słupsku

Określenie
zabytku

Określenie prac lub robót

budynek Bramy Młyńskiej z prace remontowe związane z rekonstrukcją
XIV w. Nr 55 w rej. zabyt. fundamentów
i
ścian
fundamentowych,
woj. pom.
wykonanie specjalistycznych świetlików w

pracowniach na poddaszu, piaskowanie,
spoinowanie i impregnacja ścian przyziemia,
oraz wykonanie specjalistycznego podłoża pod
posadzki w budynku Bramy Młyńskiej

Kwota dotacji

% dotacji
do wniosku

60.000,00

14 %

UZASADNIENIE
1. Przedstawienie stanu istniejącego
Na podstawie złożonej zmiany wniosku oraz w wyniku wizji lokalnej i kontroli obiektu
Bramy Młyńskiej po wymianie informacji stwierdzono, między innymi, że zły stan techniczny
posadowienia budynku zagraża całemu obiektowi. Zasadne jest przeprowadzenie
dodatkowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich w całym obiekcie ze
szczególnym uwzględnieniem posadowienia i przyziemia budynku. W chwili obecnej na
podstawie wcześniej przekazanych dokumentów w sprawie zakresu i harmonogramu prac,
wykonanie uchwały Nr XL/616/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 8 lipca 2009 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Województwu Pomorskiemu w 2009
roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, położonym na obszarze miasta Słupska, jest niemożliwe.
Należy udzielić pomocy finansowej w formie dotacji dla Muzeum Pomorza Środkowego na
wnioskowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków przekazanej za pośrednictwem Województwa Pomorskiego
w 2009 r.
W tym celu konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a
Województwem Pomorskim.
Korekta załącznika nie zmienia wysokości przyznanych dotacji.
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały
Regulacje związane z wymogami ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; wymagają udzielenia wsparcia finansowego dla
Muzeum Pomorza Środkowego w formie porozumienia z Województwem Pomorskim.
Podjęcie uchwały jest niezbędne dla formalno-prawnego stanu realizacji budżetu miasta i nie
zmienia wysokości wcześniej przyznanych środków.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Zakres wykonania prac i robót w treści poprzednio złożonych do Urzędu Miejskiego
wniosków o udzielenie dotacji, zgodnie z art. 82 ust.1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie może być tożsamy z deklarowanymi
w tym zakresie pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi, które dostały już
dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego; ponieważ ich wartość
przekroczy wysokość 100%. Przekazana zmiana wniosku dotycząca wykonania dodatkowych
prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich, takich jak: rekonstrukcja fundamentów i
ścian fundamentowych, wykonanie specjalistycznych świetlików w pracowniach na poddaszu,
piaskowanie, spoinowanie i impregnacja ścian przyziemia, oraz wykonanie specjalistycznego
podłoża pod posadzki w budynku Bramy Młyńskiej, jest uzasadniona ze względów
technicznych i pozwala dokonanie zmiany uchwały Nr XL/616/09 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 8 lipca 2009 roku. Podjęcie zmiany uchwały doprowadzi do regulacji zasad pomocy
finansowej zgodnie z przepisami ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych
Uchwała nie będzie skutkowała żadnymi negatywnymi skutkami społecznymi, natomiast
pozwoli na uregulowanie stanu prawnego zaistniałej sytuacji.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały
Podjęcie uchwały przez Radę Miasta nie spowoduje dodatkowego obciążenia budżetu,
ponieważ przyznane wcześniej środki są zagwarantowane w budżecie na 2009 r.
6. Źródła finansowania
Koszty związane z wprowadzeniem w życie uchwały pokrywa Gmina Miejska Słupsk.

