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UCHWAŁA NR 373/XLIV/2010
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 11 maja 2010 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 292/XXXI/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 
w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie 
stanowiących własności Gminy i Miasta Koziegłowy, zmienionej Uchwałą Nr 317/XXXV/09 Rady Gminy 

i Miasta Koziegłowy z dnia 25 czerwca 2009 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( 
j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ). Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje : 

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 292/XXXI/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. Rady Gminy i Miasta 
Koziegłowy w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących 
własności Gminy i Miasta Koziegłowy, wprowadza się następujące zmiany: 

1)w Rozdziale II – „Przedmiot udzielenia dotacji”, ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Wniosek o udzielenie 
dotacji, o której mowa w ust. 1 może dotyczyć prac, które zostały wykonane w okresie trzech lat 
poprzedzających złożenie przez wnioskodawcę wniosku, a także zostaną wykonane w roku złożenia przez 
wnioskodawcę wniosku lub w roku następnym po złożeniu wniosku.”; 

2)w Rozdziale IV – „Rozpatrywanie wniosków”, ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Podmioty uprawnione do 
ubiegania się o przyznanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do 
Burmistrza.”; 

3)w Rozdziale IV – „Rozpatrywanie wniosków” skreśla się ust. 1a; 

4)w Rozdziale V – „Tryb przekazania i rozliczania dotacji” ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Dotacja 
podmiotom uprawnionym przekazana jest po podpisaniu umowy.” 

2. W pozostałej części Uchwała Nr 292/XXXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 
nie ulega zmianie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy 
i Miasta Koziegłowy 

Joanna Kołodziejczyk


