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Poz. 905
UCHWAŁA NR XXXIX/23/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej
z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187, 1086 i 1595 oraz z 2018 r. poz. 10) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXI/45/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie
ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2012 r. poz. 1644) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Wniosek o dotację składa się do Burmistrza Zbąszynka do 30 kwietnia w roku udzielenia dotacji.
2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku bądź niepoprawnie wypełnionego Burmistrz
Zbąszynka wzywa do jego uzupełnienia lub korekty w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania.
3. Wniosek uzupełniony lub poprawiony w zakreślonym terminie uznaje się, że złożony został
w terminie o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadkach szczególnych np. katastrofy, zagrożenia lub uszkodzenia zabytku, wniosek może
być złożony w dowolnym terminie w trakcie roku budżetowego.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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