UCHWAŁA NR XXXVII/339/10
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/226/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach,
sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz
art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr
192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474)
Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały, w rozdziale I, pkt. 6, zmienia się treść ppkt. 2), która przyjmuje następujące brzmienie: "w
drugiej - na remonty elewacji, drzwi zewnętrznych, okien i wykonanie instalacji wewnętrznej, w tym:
a) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
b) odnowienie lub całkowite odtworzenie drzwi zewnętrznych i okien, w tym ościeżnic i okiennic,
c) wykonanie, remont i naprawa instalacji wewnętrznej, w tym przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej
i odgromowej."
§ 2. W § 1 uchwały, w rozdziale III, zmienia się treść pkt. 5, która przyjmuje brzmienie: "Dotacja zostanie
przekazana na konto Wnioskodawcy po przedstawieniu przez Wnioskodawcę kserokopii faktury lub rachunku za
wykonane prace, na co najmniej 5 dni przed terminem płatności faktury lub rachunku."
§ 3. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na gminnych tablicach ogłoszeń oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Uzasadnienie
W uchwale nr XIX/226/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 marca 2005 roku nie przewidziano możliwości
udzielenia dofinansowania na wykonanie instalacji wewnętrznej, w tym przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej
i odgromowej w obiekcie zabytkowym. Realizacja powyższych prac budowlanych pozwala na zabezpieczenie
zabytku przez zniszczeniem, kradzieżą i wandalizmem.
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