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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej właścicielowi obiektu 
wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków znajdującego się w Lewinie Brzeskim, na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372) w związku z art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710, zm. poz. 954)  i § 4 uchwały nr XXXI/254/2021 Rady Miejskiej 
w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski (Dz. Urz. Woj. Op. 2021.1190)  Rada  
Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyznaje się dotację celową w kwocie 10.000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 
Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kościuszki 51, 49-340 Lewin Brzeski, REGON: 160005097 na zadanie pn. 
„Remont elewacji z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Kościuszki 51”, wpisanego do 
Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 58/1297, tytułem dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich 
i robót  budowlanych przeprowadzonych na nieruchomości wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

2. Dotacja celowa  o której  mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na pokrycie  6,52 %  nakładów  
koniecznych,  ustalonych na  podstawie kosztorysu ofertowego załączonego do wniosku o udzielenie dotacji. 

§ 2. Przyznana  dotacja  celowa  o której mowa w § 1 zostanie przekazana podmiotowi, o którym mowa w § 
1 ust. 1 na podstawie umowy  zawartej w roku kalendarzowym 2021. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opracował: 
Wydz. BI 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Uzasadnienie 

W nawiązaniu do zapisów uchwały XXXI/254/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 
2021r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, znajdujących się na 
obszarze Gminy Lewin Brzeski w dniu 18.06.2021r. wpłynął wniosek o udzielenie dotacji na remont elewacji 
z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 51 w Lewinie 
Brzeskim. Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji. 

W związku z powyższym wnioskuję o wyrażenie zgody na udzielenie dotacji wnioskodawcy.
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