
UCHWAŁA NR XV/145/16
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę 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.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art., 78, art. 81, w związku z art. 77 i art. 82 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz 
art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. 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. poz. 2227 z 06.07.2015r.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7.1. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do dnia 
30 września roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być udzielona. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia wniosku po terminie określonym 
w ust 1 na podstawie którego może zostać udzielona dotacja. Uzasadnionym przypadkiem może być 
uzyskanie dofinansowania z innych źródeł na zadanie określone we wniosku o przyznanie dotacji w danym 
roku budżetowym”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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