
UCHWAŁA NR LVIII/369/2023 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 7 marca 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2022r. poz. 840) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków wprowadza się następujące zmiany: 

1. §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zasady określone w uchwale stosuje się również do dotacji udzielanych przez gminę 
z wykorzystaniem innych środków publicznych oraz z zastrzeżeniem ust. 4.”. 

2. §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku prac i robót przy zabytku, finansowanych z wykorzystaniem innych  środków  
publicznych o których mowa w §1 ust.3 udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela 
zabytku lub inny podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku,  wniosku w tej sprawie  w terminie do 
15 marca 2023 roku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Operatorem systemu był Weronika Melkowska. 
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Uchwała  numer LVIII/369/2023 “Podjęcie uchwały w sprawie 
zmieniająca  uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania  dotacji na 
prace konserwatorskie,        restauratorskie i roboty budowlane  przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków  - projekt  uchwały Nr 
LVIII/369/2023” została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 07.03.2023 15:08:34 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Marian Błaszkiewicz     BRAK 
2. Krzysztof Borowiec       
3. Marcin Chojna       
4. Czesław Karasiewicz       
5. Tomasz Kęder       
6. Robert Kożuchowski       
7. Artur Lubomski       
8. Paulina Opałka-Wiśniewska       
9. Piotr Pyrek       

10. Roman Wojda       
11. Tomasz Sielczak       
12. Anna Zmarzły       

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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