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UCHWAŁA NR LV/414/10
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie 
zasad i trybu udzielania dotacji celowej 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 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm.) art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) oraz art.221 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 191, z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się § 9 ust.1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: „§9 W przypadku stwierdzenia: 
1)wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym 
w umowie, 2)nietermiowego zwrotu niewykorzystanej całości lub części dotacji, 3)pobrania dotacji nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości podmiot, któremu udzielono dotację ma obowiazek jej zwrotu wraz z odsetkami na 
zasadach określonych umową, o której mowa w § 7.” 

2. Zmienia się § 10 uchwały, który otrzymuje brzmienie: „§10 Burmistrz Byczyny prowadzi wykaz 
udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do udzielania dotacji, o dotacjach przyznanych 
przez Radę Miejską w Byczynie.” 

§ 2. Zmienia się treść załącznika Nr 1 Uchwały nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 
roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady 
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Zdzisław Roman Biliński
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