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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Rynek 4 w Głuchołazach 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym 
(Dz.U z 2021 r., poz. 1372), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie  zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) oraz § 1 Uchwały 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 Rada 
Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Udzielić w 2021 roku Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Rynek 4 w Głuchołazach dotacji celowej 
w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na wykonanie dokumentacji projektowej 
zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach. 

§ 2. Szczegółowy zakres prac, warunki i termin przekazania dotacji oraz sposób i termin jej rozliczenia 
zostaną określone w umowie o udzieleniu dotacji. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwała 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 z budżetu Gminy Głuchołazy mogą być udzielane
dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauracyjne oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru, które znajdują się na terenie gminy. W związku z powyższa udziela się dotacji celowej
w kwocie 15 000 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 4 w Głuchołazach na wykonanie
dokumentacji projektowej zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach.
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