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UCHWAŁA NR XVIII/129/2016
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016,
poz.446) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
2014 r., poz. 1446, ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXIX/312/06 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków(Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr 93, poz.1747), wprowadza sie
następujace zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje następujace brzmienie:
„1. Udzielenie dotacji następuje w oparciu o kompletny i prawidłowo złożony wniosek z zastrzeżeniem
ust. 3 i 4 do dnia 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji , która ma być udzielona według
wzoru stanowiącego załącznik do uchwały do którego dołącza się:
1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
3) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które mają być
przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
5) kosztorys ofertowy prac z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich
przeprowadzenia.”;
2) w § 3 dodaje sie ust.4 w następującym brzmieniu:
„4. W przypadku, gdy konieczność wykonania robót budowlanych przy zabytku jest spowodowana
katastrofą budowlaną, dotacja może być przyznana na wniosek złożony z pominięciem terminu
określonego w ust. 1”;
3) § 4 otrzymuje następujace brzmienie:
„§ 4. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotację ustalana jest corocznie w budżecie gminy.
2. Wójt Gminy, z zastrzeżeniem ust.3, w terminie do dnia 15 listopada przedkłada Radzie Gminy
propozycję przyznania dotacji albo informację o nie składaniu propozycji.
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3. W przypadku, gdy konieczność wykonania robót budowlanych przy zabytku jest spowodowana
katastrofą budowlaną dotacja może być przyznana na wniosek, o którym mowa w § 3 ust.4 w każdym
czasie z zachowaniem trybu określonego w ust. 4.
4. O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje Rada Gminy Lubiszyn w drodze uchwały na
wniosek Wójta Gminy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Leśniewski

