
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/171/2020 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2019 r.  w sprawie 

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

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 

położonych na obszarze Gminy Lipie 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. 2020.282 t.j.) oraz art. 250, 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. 2019.869. t.j.), po zgłoszeniu Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stosownie do wymogu art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2020.708 t.j.) 

Rada Gminy Lipie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipie nr V/35/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad 

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

do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy 

Lipie zmienia się § 9, który otrzymuje nowe brzmienie; Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

   

Przewodniczący Rady Gminy Lipie 

 

 

Zbigniew Bystrzykowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 grudnia 2020 r.

Poz. 9036
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