
 

 

UCHWAŁA NR 222/17 

RADY GMINY RZGÓW 

z dnia 1 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 128/2016 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rzgów. 

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) w związku z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), Rada Gminy Rzgów uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 128/20116 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rzgów dokonuje się następujących 

zmian: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Z budżetu Gminy Rzgów mogą być udzielane dotacje celowe, zwane dalej ,,dotacjami”, na 

realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub 

robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się 

w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rzgów, posiadających 

istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe.”. 

2. w § 7 ust. 2 zmienia się formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

3. w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do wniosków o udzielenie dotacji 

z budżetu gminy na rok 2018.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 8783



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

Wielkopolskiego. 

   

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Roman Jakubowicz 
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