
 

UCHWAŁA NR XXII/130/2016 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2016 r. 

 

w sprawie następczego wyrażenia zgody na zawarcie umów. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 814)                         

w związku z art. 103 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2016 r. 

poz. 380 ze zm.) Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje : 

 

§ 1. Wyraża się następczą zgodę na zawarcie przez Powiat Kępiński następujących umów : 

      - ZPPP.3032.20.2016 zawartej w dniu 25 maja 2016 r. w Kępnie z Parafią Rzymsko- 

Katolicką p. w. Św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca w Baranowie, której 

przedmiotem było udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego w wysokości                

5.000 zł. na realizację zadania pn.”Konserwacja i restauracja prezbiterium w Kościele 

parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła i Wawrzyńca w Baranowie”. 

      -  ZPPP.3032.21.2016 zawartej w dniu 25 maja 2016 r. w Kępnie z Parafią Rzymsko- 

Katolicką  p. w. św. Marcina w Donaborowie, której przedmiotem było udzielenie dotacji 

z budżetu Powiatu Kępińskiego w wysokości 7.000 zł na realizację zadania pn. „Prace 

remontowo-konserwatorskie podłogi w kościele p.w. św. Marcina w Donaborowie”; 

      - ZPPP.3032.22.2016 zawartej w dniu 25 maja 2016 r. w Kępnie z Parafią Rzymsko- 

Katolicką  p. w. Wniebowzięcia NMP w Kierznie, której przedmiotem było udzielenie 

dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego w wysokości 12.000 zł. na realizację zadania pn. 

„Remont konstrukcji ścian zrębowych i konstrukcji wieży kościoła parafialnego pw. 

Wniebowzięcia NMP w Kierznie”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXII/130/2016 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2016 r. 

w sprawie następczego wyrażenia zgody na zawarcie umów. 

 

W dniu 25 maja 2016 r. Powiat Kępiński zawarł umowy z podmiotami wymienionymi w § 1 

uchwały na podstawie § 9 uchwały Nr XVI/87/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia                      

9 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków 

położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego oraz § 1 uchwały                        

Nr XIX/107/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie: udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 13/748/2016 z dnia                    

29 czerwca 2016 r. stwierdziło nieważność uchwały Nr XIX/107/2016 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie: udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

W związku z powyższym w obiegu prawnym pozostały wyłącznie umowy wymienione                           

w przedmiotowej uchwale oraz uchwała Nr XLI/204/2006 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 

30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Ze względu na wykonanie tychże umów konieczne było dla ich skuteczności następcze 

wyrażenie zgody przez Radę Powiatu Kępińskiego. W orzecznictwie przyjmuje się, że przepis 

art. 103 § 1 kodeksu cywilnego stosuje się w drodze analogii także wtedy gdy zawierający 

umowę w imieniu osoby prawnej jako jej organ przekracza zakres umocowania takiego organu. 

Tym bardziej analogię tę należy dopuścić w sytuacji, w której podmiot dokonujący czynności 

prawnej czyni to w ramach swoich kompetencji nie legitymując się jednak indywidualną zgodą 

właściwego organu stanowiącego ( uchwała SN z 6 grudnia 2012 r. Sygn. III CZP 76/12). 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 

 

 


