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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282), uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyznaje dotację w wysokości 15 082,14 zł (piętnaście tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 14/100) na 
dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dla 
następującego wnioskodawcy: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Namysłowska 9, 46-250 Wołczyn, na zadanie pn. 
"Remont dachu i elewacji od strony zachodniej" budynku wielorodzinnego (kamienicy) znajdującej się 
w Wołczynie przy ulicy Namysłowskiej 9. Prace polegać będą na rozbiórce starego pokrycia dachowego 
i obróbek blacharskich, demontażu rur spustowych, rynien, wymianie łat i pokrycia dachowego, montażu ław 
kominowych, ułożeniu dachówki karpiówki, zbiciu starego tynku, wykonaniu tynków oraz malowaniu farbami 
fasadowymi.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w budżecie Gminy Wołczyn
przewidziano w roku 2020 dotacje celowe w wysokości 142 000,00 zł.

Dotacja przyznana na podstawie złożonego wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Namysłowska
9 opiewa na kwotę 15 082,14 zł.

Kwota ta stanowić będzie częściowe dofinansowanie robót budowlanych związanych z wymianą
pokrycia dachowego i elewacji od strony zachodniej w budynku wielorodzinnym mieszczącym się
w Wołczynie przy ul. Namysłowskiej 9 m.in. na rozbiórkę starego pokrycia dachowego i obróbki
blacharskie, demontaż rur spustowych, rynien, wymianę łat i pokrycia dachowego, montaż ław
kominowych, ułożenie dachówki karpiówki, zbicie starego tynku, wykonanie tynków oraz malowanie
farbami fasadowymi.

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem wynosi 75 410,68 zł.
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