
UCHWAŁA NR XLII/643/22 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ) w związku z § 13 uchwały Nr XXVIII/431/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 
27 stycznia 2021 r. w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 326 z późn.zm.) oraz § 4  
uchwały Nr XLVIII/478/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji (Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1380)  Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyznaje się dotację na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do gminnej ewidencji zabytków dla następującego wnioskodawcy: 

Wspólnota Mieszkaniowa Budynek Nr 8 ul. Sybiraków, 46-200 Kluczbork na remont elewacji  ściany 
zachodniej. 

§ 2. Kwota dotacji stanowiąca 31,98% nakładów brutto,(34,54% nakładów netto) koniecznych robót 
określonych w §1 wynosi: 50.000,00 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Kluczborku. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Piotr Sitnik 
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UZASADNIENIE 

 
W związku ze złożonym wnioskiem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sybiraków Nr 8 
w Kluczborku na roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji komisja powołana 
Zarządzeniem Nr BR.120.1.2022 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 stycznia 2022 r. dokonała oceny 
prawidłowości złożonego wniosku i proponuje przyznanie dotacji w wysokości 31,98% kosztów brutto. 
Zakres robót przewidzianych do dofinansowania obejmuje: 
 
                                                  
     
                                                                                                  
 

Lp. 
 

Zakres robót 
 

Wartość robót 
 100% brutto 

 
Wysokość dotacji 

31,98% brutto 
(34,54% netto) 

Ustawa  
o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami 

 
1. 
 
 

 
Remont elewacji  
zachodniej 
 

 
156.348,38 zł 

 
 
 

 
 

50.000,00 zł.             

 
(Dz. U. z 2021 r. poz.710 

z późn.zm. ) 
art. 77 pkt. 9 

 
 
 

            
 Razem: 
 

 
156.348,38 zł. 

 

 
50.000,00 zł.                         

 

 
 
                                                                                                 
                                                                                             
 
  Wspólnota Mieszkaniowa zapewnia sfinansowanie 68,02 % wartości brutto remontu ze środków 

własnych. 
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