
UCHWAŁA NR XII/129/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr V/57/19 Rady Miejskiej Brzegu, z dnia 31 stycznia 
2019r., w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Staromiejska 13, 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 2019r. 
poz. 506, poz. 1309), w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, Dz.U. z 2019 r. poz. 730) oraz § 6 ust. 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. Traci moc uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej Brzegu, z dnia 31 stycznia 2019r., w sprawie udzielenia 
Wspólnocie Mieszkaniowej Staromiejska 13 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu

Dariusz Socha
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Uzasadnienie do uchwały Nr XII/129/19

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2 września 2019 r.

Wniosek o dotację złożyła z zachowaniem terminu wskazanego w Uchwale Nr XXXIV/432/17 Rady 
Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017r., Wspólnota Mieszkaniowa Staromiejska 13 w Brzegu, w dniu 
31 października 2018.

Ze względu na stan elewacji i eksponowane położenie budynku, jak również sąsiedztwo 
wyremontowanych wcześniej obiektów, podjęcie jak najszybciej prac konserwatorskich i restauratorskich 
było bardzo pożądane.

Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków – pozycja nr 508.

Wniosek spełniał wymogi określone w Uchwale Nr XXXIV/432/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 
22 września 2017r.

Uchwałą Nr V/57/19 Rady Miejskiej Brzegu, z dnia 31 stycznia 2019r., przyznano Wspólnocie 
Mieszkaniowej Staromiejska 13 dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
w wysokości 25,84% wnioskowanej kwoty. Na podstawie w/w uchwały przygotowano stosowną umowę 
pomiędzy Gminą Brzeg (Dotującym) i Wspólnotą Mieszkaniową Staromiejska 13 (Dotowanym). Pismem 
z dnia 30.07.2019r., Dotowany po uprzednim podpisaniu umowy, zrezygnował z przyznanej dotacji.
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