
 

 

UCHWAŁA NR XXII/274/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie udzielania dotacji na prace konserwatorskie,  

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,  

położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.  

U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 81 i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) -  Rada Miejska w Kańczudze 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 

Miasta i Gminy Kańczuga stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga 

(dalej „Regulamin”): 

1) Do §6 ust. 1 Regulaminu dodaje się tiret piąty o treści: 

„-  wymóg bezgotówkowej formy ponoszenia kosztów w związku z realizacją zadania objętego dotacją, 

celem wykazania transparentności wydatkowania środków publicznych”;; 

2) W załączniku Nr 2 do Regulaminu [Wzór umowy] w §2 ust. 1 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 o treści: 

„6) dokonywania wszelkich płatności i rozliczeń związanych z realizacja zadania będącego przedmiotem 

umowy dotacyjnej w formie bezgotówkowej pod rygorem zwrotu dotacji”.. 

§ 2. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga. 

2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

w Kańczudze. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kańczudze 

 

 

Łukasz Skóra 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 stycznia 2021 r.

Poz. 46



 

Uzasadnienie 

Pieniężne rozliczenia bezgotówkowe stanowią formę przemieszczania się zasobów pieniężnych w postaci 

strumieni między poszczególnymi, z góry wskazanymi rachunkami bankowymi, przyjmując formę zapisów na 

kontach rozliczających się podmiotów. Rozliczenie bankowe jest więc zmianą stanu środków pieniężnych na 

rachunku bankowym klienta, dokonaną przez bank na wyraźne polecenie rozliczającego się podmiotu. 

Wymóg bezgotówkowej formy ponoszenia kosztów w związku z realizacją zadania objętego dotacją ma służyć 

zapewnieniu transparentności wydatkowania środków publicznych oraz umożliwić weryfikację ich 

przepływów. 
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