
UCHWAŁA NR XLIX/286/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na 

obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
595 z późn. zm.1)) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LIX/281/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, wprowadza się 
następującą zmianę: 

1. § 7 ust. 3 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 30 kwietnia roku, w którym dotacja ma być 
wykorzystana. W przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie powiatu na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach lub ich zwiększenia, mogą być 
składane wnioski w drugim terminie, tj. do dnia 31 maja roku, w którym dotacja ma być wykorzystana. 
Informacja o drugim terminie składania wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego

Jacek Foksiński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r., Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390, 

z 2006 r. Nr50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, z 2007 r. Nr 192 poz. 1394, z 2009 r. Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804, oraz 2010 r. 
Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871.
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UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała stanowi instrument pozwalający na realizację uregulowań prawnych
wynikających z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Określa zasady, tryb oraz cele i rodzaje zadań na realizację których można ubiegać się o dotację
oraz sposób udzielania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu.

Do projektu uchwały naniesiono zmiany dotyczące terminu składania wniosków.
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