UCHWAŁA NR XLVI/296/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/144/2016 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu Gminy Lądek-Zdrój wydatków na opiekę nad zabytkami
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
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIII/144/2016 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
przyjęcia zasad finansowania z budżetu Gminy Lądek-Zdrój wydatków na opiekę nad zabytkami wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 1 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "Celem uzyskania dotacji podmiot ubiegający się o jej udzielenie
zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie dotacji w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków
o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach, które będzie opublikowane
w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek- Zdrój.
W związku z wprowadzeniem niniejszej zmiany przestaje obowiązywać § 12 uchwały nr XXIII/144/2016 RADY
MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu Gminy
Lądek-Zdrój wydatków na opiekę nad zabytkami
2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Rada Miejska Lądka- Zdroju przyznaje dotacje na roboty budowlane
przy zabytku zlokalizowanym na terenie Gminy Lądek- Zdrój, wpisanym do rejestru zabytków lub wykazu
zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. § 6 otrzymuje brzmienie: „Dotacja może być udzielona w wysokości do50% nakładów koniecznych na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót przy zabytku, o którym mowa w § 2 niniejszej
uchwały, jednak w kwocie nie wyższej niż 10 000,00 PLN.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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Uzasadnienie
W trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być
udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych
w podjętej przez ten organ uchwale.

Burmistrz Lądka- Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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