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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu na realizację 
zadań z zakresu ochrony zabytków na terenie Gminy Głuchołazy oraz jej rozliczania i kontroli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 710) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/221/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków na terenie Gminy 
Głuchołazy oraz jej rozliczania i kontroli skreśla się § 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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Uzasadnienie 

 

W Uchwale Nr XXIX/221/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków na terenie 
Gminy Głuchołazy oraz jej rozliczania i kontroli skreśla się zapis wskazujący, że dotacja z budżetu Gminy 
Głuchołazy na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ochrony zabytków nie może przekroczyć 30% 
nakładów koniecznych do wykonania zadania. 

Stosowanie do przepisu art. 81 ust. 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)  dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów 
koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
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