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UCHWAŁA NR VI/24/11
RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 21 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1568; z póź.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLII/27/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie w sprawie zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.3 W celu zabezpieczenia środków w projekcie budżetu w terminie do dnia 15 października roku 
poprzedzającego rok budżetowy, składa się informację o zamiarze przystąpienia do wykonania prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.” 

2) dodaje się § 3 ust. 3a, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.3a. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Jodłowa w terminie do 30 czerwca każdego 
roku w którym, planujemy wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.” 

3) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek o udzielenie dotacji rozpatrzony pozytywnie przez Wójta Gminy Jodłowa stanowi podstawę ujęcia 
kwoty dotacji w projekcie budżetu na następny rok lub w projekcie uchwały zmieniającej budżet na dany rok” 

4) Dodaje się § 6 ust.1a, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 6.1a. Wysokość środków na dotacje określa Rada Gminy Jodłowa w uchwale budżetowej lub jej zmianach.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

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