
 

 

UCHWAŁA NR X/68/19 

RADY GMINY KOŚCIELEC 

z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) Rada 

Gminy Kościelec uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVII/104/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad 

i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków wprowadza się następujące zmiany: 

1) W tytule Uchwały po wyrazach: „rejestru zabytków” dodaje się  wyrazy: „lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków”. 

2) W § 1 Uchwały dotychczasowe wyrazy: „wykazu zabytków” zastępuje się wyrazami: „znajdujących się 

w gminnej ewidencji zabytków”. 

3) W § 2 pkt 2 Uchwały po wyrazach: „do rejestru zabytków” dodaje się wyrazy: „lub znajdujących się 

w gminnej ewidencji zabytków”. 

4) W § 3 ust. 1 po wyrazach: „do rejestru zabytków” dodaje się wyrazy: „lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków”. 

5) W § 6 ust. 1 pkt 2 po wyrazach: „do rejestru zabytków” dodaje się wyrazy: „lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków”. 

6) W załączniku do Uchwały stanowiącym wzór Wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie 

gminy Kościelec, wprowadza się następujące zmiany: 

a) w tytule Wniosku po wyrazach: „rejestru zabytków” dodaje się wyrazy: „lub znajdującym się w  gminnej 

ewidencji zabytków”, 

b) w pkt II tabeli w ppkt 2 po wyrazach: „rejestrze zabytków” dodaje się wyrazy: „lub w gminnej ewidencji 

zabytków”, 

c) w pkt II tabeli w ppkt 3 po wyrazach: „rejestru zabytków” dodaje się wyrazy: „lub w gminnej ewidencji 

zabytków”. 

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelec. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 września 2019 r.

Poz. 7590



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.   

  

Przewodniczący Rady Gminy Kościelec 

(-) Zofia Kokocińska 
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