
Projekt

UCHWALA Nr
Rady Gminy Poplfelow
z dnia 28 sierpnia 2014r

w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej
zamku w Karlowicach.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz. 1318 , z 2014
r.poz.379), art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003r, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390, z
2006r Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, z 2009r Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804, z 2010 Nr 75
poz. 474, Nr 130, poz. 871) oraz § 5 Uchwaly Nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Popielow z
dnia 18 marca 2010 roku w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji z budzetu Gminy
Popielow na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow (Dz. Urzedowy Woj. Opolskiego z 2010 r Nr 56, poz.737)
Rada Gminy Popielow uchwala co nastepuje:

§1
Udziela sie dotacji Pani Krystynie Gniot na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji

budowlanej zamku w Karlowicach - zabytku wpisanego do rejestru zabytkow Wojewodztwa
Opolskiego.

§2
Kwota dotacji wynosi 15.000 zl (stownie: pietnascie tysiecy ztotych).

§ 3
Srodki, o ktorych mowa w § 2 zabezpieczone sa. w budzecie Gminy Popielow w dziale 921
Rozdziat92120.

§4
Wykonanie uchwaty powierza si? Wqjtowi Gminy Popielow.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
§5

Opracowata: Sekretarz Gminy

Uzasadnienie: Pani Krystyna Gniot w dniu 25.07.2014r. wysta_pita z wnioskiem o dofinansowanie
wykonania dokumentacji inwentaryzacji kompleksu zamkowego w Kartowicach. Wniosek zostat
uzupelniony w dniu 13.08.2014r. Zamek w Karlowicach jest zabytkiem wpisanym do rejestru
zabytkowdecyzja. numer KIII 257 N 3 763 z dnia 16.10.1963r.

Przekazanie dotacji w 2014r na ten eel w wysokosci 15.000 z\a podjecia uchwaly Rady Gminy
w tej sprawie.


