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Projekt 
 
z dnia  23 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII.83.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 
2012 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r.poz.40), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.840) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr VII.83.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r. 

§ 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Dotacja może być udzielona na nakłady konieczne na wykonywanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.”. 

§ 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój składają 
pisemne wnioski do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie do 31 marca danego roku 
budżetowego. W ciągu roku budżetowego, w miarę potrzeb i możliwości finansowych, 
dopuszcza się ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków na realizację zadania własnego 
Miasta Jastrzębie-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Termin dodatkowego składania wniosków 
nie może być krótszy niż 7 dni od daty ogłoszenia o naborze. Ogłoszenie zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

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

 
 
 
   
 
 
 

                                                                                                             
PREZYDENT MIASTA 
      /-/ Anna Hetman 
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UZASADNIENIE 

Programy pojawiają się w różnych terminach i nie zawsze skorzystanie ze środków jest możliwe. Termin 
zawarty w aktualnej uchwale znacznie ogranicza możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych. 
Dokonanie zmiany w Uchwale Nr VII.83.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia   21 czerwca 2012 r. 
ułatwi pozyskiwanie z różnych programów dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie  zadań 
inwestycyjnych, które obejmują finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
      /-/ Ewa Gutowska 


