
PROJEKT

UCHWAŁA Nr ………/…………/22

Rady Miasta Milanówka

z dnia  ………………  2022 roku

w sprawie:  przyznania dotacji celowych w roku 2022 na sfinansowanie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych położonych

w Milanówku, wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) oraz § 7 ust. 1

załącznika nr 1 do Uchwały Nr 468/LIII/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych

na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

nieruchomym położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji

Zabytków – Rada Miasta Milanówka

u c h w a l a ,

co następuje:

§ 1. Przyznaje dotację z budżetu Gminy Milanówek z przeznaczeniem na sfinansowanie prac

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym

położonym w Milanówku:

Kościół p.w. św. Jadwigi w Milanówku, ul. Kościuszki 41 w kwocie ………………….. zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący
 Rady Miasta Milanówka

   Piotr Napłoszek



UZASADNIENIE

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 468/LIII/21 Rady Miasta Milanówka z dnia
15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania
dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku nieruchomym położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru
zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, Rada Miasta Milanówka w drodze uchwały
przyznaje przedmiotowe dotacje.

W budżecie Miasta na 2022 r., przyjętym Uchwałą Nr 472/LIV/21 Rady Miasta Milanówka z dnia
29 grudnia 2021 r., została zaplanowana na ten cel kwota 150.000 zł.

Ogłoszenie o możliwości i terminie składania wniosków (tj. od dnia 07.03.2022 r. do dnia
29.04.2022 r.) zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka
(https://www.milanowek.pl/bip), na stronie internetowej miasta (https://www.milanowek.pl/)
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Milanówka. W tym czasie do Urzędu Miasta Milanówka
wpłynął jeden wniosek, który spełniał wymagania formalne określone w § 2 ust. 2 i § 5
ww. Regulaminu.

Dbałość o zabytki, niezależnie od ich statusu własnościowego, leży w interesie władz
i mieszkańców Miasta Milanówka, a dotacje z budżetu samorządu terytorialnego stwarzają
możliwość poprawy obecnego stanu zabytków.

W związku z powyższym zasadnym było zaopiniowanie przez Komisję Kultury i Sportu Rady
Miasta Milanówka, zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 2 ww. Regulaminu, projektu
niniejszej uchwały o przyznaniu dotacji oraz przyjęcie przedmiotowej uchwały.

opr. K. Królikowska


