
           ZAB.0025.5.2021                                                                

                                                                   UCHWAŁA NR 384/21 

                                            ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU 

                                                          z dnia 22 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie 

Powiatu Włocławskiego. 

Na  podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 920), §4 ust. 2 Uchwały Nr XX/177/20 Rady Powiatu we Włocławku  

z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-

Pomorskiego poz. 4294) uchwala się, co następuje:  

§1. Określa się termin naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Włocławskiego od dnia  

25 stycznia 2021 r. do dnia 16 lutego 2021 r. 

§2. Zasady i tryb udzielania dotacji określa Uchwała Nr XX/177/20 Rady Powiatu  

we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. ( Dz. 

Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 4294) 

§3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiemu. 

§4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz na tablicy ogłoszeń 

Starostwa. 

 

 

 

                                                               Zarząd Powiatu w składzie: 

                                                               1. Roman Gołębiewski.........................  

                                                               2. Jan Ambrożewicz  ........................... 

                                                               3. Agata Wojtkowska........................... 

                                                                4. Jacek Jabłoński................................ 

                                                                5. Grzegorz Śledziński......................... 



 

                                                   U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z przepisem §4 ust. 2 Uchwały Nr XX/177/20 Rady Powiatu we Włocławku  

z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-

Pomorskiego poz. 4294) – Zarząd Powiatu  we Włocławku po uchwaleniu przez Radę 

Powiatu uchwały budżetowej, określa termin naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu 

Włocławskiego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


