
RAD A GMINY GPOROW
99-322 Oporow

pow. Kutno, woj, lodzkie
UCHWAtA NR IX/33/2011
RADY GMINY OPOROW
z dnia 9 wrzesnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwafy Nr VIII/31/2011 Rady Gminy Oporow z dnia
12 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorza^dzieterytorialnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142,poz. 1591; z2002 r. Nr23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 12031 Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337, z2007 r. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
11111 Nr223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 orazz2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 orazz 2011 r, Nr21, poz. 113) w zwiqzku
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390; z
2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr
31, poz. 206 i Nr97, poz. 804; z2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) oraz art.
221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 160, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr
238, poz. 1578 oraz Nr257, poz. 1726) Rada Gminy Oporow uchwala co nast^puje:

§ 1. Wuchwale Nr VIII/31/2011 Rady Gminy Oporow z dnia 12 sierpnia 2011 r. w

sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow wprowadza si§ nastepuja^ce

zmiany:

1) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Dotacja mote bye udzielona na prace i roboty, ktore zostanq

przeprowadzone w roku, ktorym dotacja ma bye udzielona"',

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Udzielenie dotacji mote nastapic na podstawie wniosku podmiotu o

udzielenie dotacji, ktoryjest sktadany do Wojta Gminy Oporow w terminie do

dnia 15 wrzesnia roku poprzedzajqcego udzielenie dotacji, z zastrzezeniem

ust. 4 i 5. Wojt Gminy Oporow dokonuje ogtoszenia w Biuletynie Informacji

Publicznej, a takze w siedzibie Urzqdu Gminy Oporow w miejscu

przeznaczonym na zamieszczanie og/oszeri informacje o mozliwosci

sktadania wnioskow o udzieleniu dotacji, a takze o udzieleniu dotacji.";

3) w § 3:

a) w ust. 7 uchyla sie. pkt 4,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:



,,10. Dotacj^ przyznaje Rada Gminy Oporow.";

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1 Rozliczenie dotacji nast$puje na warunkach i w terminach

okreslonych w umowie, po udokumentowaniu przez Wnioskodawc$

poniesionego wkfadu wfasnego.";

5) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Wojt Gminy Oporow podaje informacj§ o wysokosci dotacji

przekazanych poszczegolnym podmiotom na realizacj$ zadan oraz o

rozliczeniu podmiotu z otrzymanej dotacji w sprawozdaniu z wykonania

budzetu, a takze w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzedu

Gminy Oporow w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogfoszen."

§ 2. Wykonanie uchwafy powierza si? Wojtowi Gminy Oporow.

§ 3. UchwaJa wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogtoszenia w

Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa todzkiego.

ozej Kurus

ADCA PRAWN"

Waiaemar Ryszard Kartfas
WA-4705



RADACM1NV OPOROW
99-322 Oporow

pow Kutno, woj.todzkie UZASADNIENIE

Przedmiotowa uchwaJa w sprawie zmiany uchwaty Nr VIII/31/2011 Rady

Gminy Oporow z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytkow ma na celu wprowadzenie zmian gwarantujapych jawnosc

udzielania dotacji.

Z tych wzgledow podĵ cie niniejszej uchwafy jest uzasadnione.


