
UCHWAŁA NR XXXIX/516/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Piłsudskiego 26 w Brzegu, dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017r., 
poz. 1875, zm.: poz. 2232, Dz. U. z 2018r. poz. 130), w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r. poz. 2187, zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 10) oraz  § 
6 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XXXIV/432/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,  Rada Miejska Brzegu uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Wspólnocie Mieszkaniowej Piłsudskiego 26 w Brzegu, dotację w kwocie 39.999,95 zł, 
stanowiącej 13,57 % nakładów koniecznych określonych w złożonym wniosku, na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: budynek mieszkalny przy ul. Marszałka Piłsudskiego 26.

2. Dotację, o której mowa w ust. 1 przyznaje się na wykonanie remontu elewacji frontowej, tylnej 
i kominów budynku.

§ 2. Przekazanie i rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Brzeg, 
a Wspólnotą Mieszkaniową Piłsudskiego 26 w Brzegu, sporządzonej w oparciu o zasady określone w Uchwale 
Nr XXXIV/432/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017r. w sprawie zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Id: 487AF0D1-0D58-49B3-8259-A3EDA32FF41D. Podpisany Strona 1




