
UCHWAŁA NR LXVI/574/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy budynku 
wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie Gminy Drezdenko, niestanowiącej 

wyłacznej własnosci Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.)  oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) i uchwały nr LIII/409/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie ustalania zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Drezdenku udziela dotacji celowej z budżetu gminy na wykonanie remontu elewacji 
w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 34 na skutek wniosku złożonego przez Zarządcę Wspólnoty 
Mieszkaniowej Drezdenko.

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 jest udzielana w wysokości 9.900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 
dziewięćset złotych) ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Drezdenko na 2018 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Drezdenku w dniu 4 lipca 2014 roku podjęła uchwałę nr LIII/409/2014 w sprawie ustalenia

zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na prace konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W dniu 2 października

2018 r. do Burmistrza Drezdenka wpłynął wniosek o udzielenie dotacji celowej od Zarządcy Wspólnoty ul.

Krakowskiej 34 w Drezdenku na prace remontowe elewacji. Całkowity koszt prac wynosi 16.445,00 zł.

Wysokość dotacji o jaką ubiega się wnioskodawca wynosi 9.867,00 zł. W związku z powyższym niezbędne

jest podjęcie niniejszej uchwały. W budżecie Gminy Drezdenko na rok 2018 zostały zabezpieczone środki

na ten cel. Obiekt objęty ochroną konserwatorską znajduje się na terenie Zespołu Urbanistyczno-

Krajobrazowego, który wpisany jest w rejestr zabytków pod nr 238 z 03.04.1967r.; 2182/75 z 31.01.1975.

WGminnej Ewidencji Zabytków widnieje pod numerem 64.
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