
UCHWAŁA NR XXXVI/277/21 
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2021 dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. 
św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński. 

Na podstawie Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. z 2021r. poz. 710 z późn. zmianami), § 3 i § 8 Uchwały Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej 
Radzynia Chełmińskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie 
Gminy Radzyń Chełmiński (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. rok 2015 poz. 2227 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust 
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zmianami)  
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/262/21 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 października 2021r. 
w sprawie udzielenia w roku 2021 dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Anny w Radzyniu 
Chełmińskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, uchyla się § 2 pkt 2 , § 3 oraz § 4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Jan Michaliszyn 
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UZASADNIENIE 

         W związku z powieleniem zapisów zawartych w Uchwale Nr XXXIV/262/21 Rady 
Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 października 2021r. w sprawie udzielenia w roku 
2021 dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, które wynikały z ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Radzynia 
Chełmińskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących 
się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, należało dokonać uchylenia zapisów § 2 pkt 2, § 3 oraz 
§ 4 przedmiotowej Uchwały.                   
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  
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