
UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2018
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, 2232, z 2018 poz. 130) oraz  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1086, 1595,  2187, z 2018 poz. 10) Rada Gminy Skoroszyce 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Uchwale Nr XXV/119/08 Rada Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie:  zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków (Dz. Urzęd. Wojew. Opolsk.  z 2009 Nr 14 poz. 212) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz znajdującym 
się w gminnej ewidencji zabytków, jeżeli:

1) zabytek znajduje się w złym stanie technicznym,

2) zabytek posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla Gminy.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:"3. Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków."  

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych, o których mowa w § 
3.

2. Dotacja nie może zostać udzielona, jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są 
finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,”;

3) w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:"5. Ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio 
w przypadku zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków."

4) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. 1. Wnioski o dotację składa się Wójtowi Gminy Skoroszyce w każdym terminie i są 
rozpatrywane według kolejności wpływu. Wnioski złożone po dniu 30 października danego roku  
stanowią podstawę przyznania dotacji w kolejnym roku budżetowym, chyba że istnieje uzasadnienie dla 
przyznania dotacji w roku składania wniosku.

2. Wnioski zweryfikowane przez Wójta Gminy Skoroszyce  stanowią podstawę
do przygotowania projektów uchwał Rady Gminy o udzieleniu dotacji poszczególnym wnioskodawcom.

3. W uchwale Rady Gminy przyznającej dotację, określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub 
roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

4. Uchwałę, o której mowa w ust. 4, ogłasza się na stronie internetowej Gminy Skoroszyce.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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