
UCHWAŁA NR 191/2019
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 9 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji na 
dofinansowanie prac przy zabytkach w roku 2019

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, 13 i art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późniejszymi zmianami), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067 z późniejszymi zmianami) 
w związku z § 8 ust. 2 uchwały Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 grudnia 2008r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Św. 2009r. Nr. 36, 
poz. 565 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

W załączniku do Uchwały Nr 182/2019 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 października 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach 
w roku 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) Punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedmiotowych prac 
w ramach drugiego naboru wniosków wynosi 5000,00 zł.”;

2) Punkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioski, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2019 roku (o zachowaniu terminu decyduje data 
wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju).”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału 
Spraw Obywatelskich, Zdrowi i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków, organ stanowiący powiatu, na

zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale, może udzielać dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.

Zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia

2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Św.

2009r. Nr. 36, poz. 565 z późniejszymi zmianami) - nabór wniosków w przedmiotowym zakresie ogłasza

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju.

W związku z tym, iż wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w Budżecie Powiatu wynosi

5 000,00 zł podjęcie uchwały w przedmiotowej kwestii uważa się za zasadne.
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