
Projekt 
 
 

  UCHWAŁA Nr .............. / 2016 
        Rady Miasta Milanówka 
   z dnia  ...................... 2016 roku 

 

w sprawie: przyznania dotacji celowych w roku 2016 na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Milanówka.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446  

z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 160/XXI/16 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego 

zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru 

zabytków – Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyznaje dotacje z budżetu Miasta Milanówka z przeznaczeniem na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy następujących zabytkach  

położonych w Milanówku: 

1. Willa „Leontynówka” ul. Krakowska 13 w kwocie ………………… zł 

2. Willa „Dalmacja” ul. Spacerowa 16 w kwocie ………………… zł 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
         Przewodnicząca 
 Rady Miasta Milanówka  
 
mgr Małgorzata Trębińska 



 
U Z A S A D N I E N I E 

 

Zgodnie z art. § 8 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 160/XXI/16 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady 

udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków, Rada 

Miasta Milanówka w drodze uchwały przyznaje przedmiotowe dotacje. 

W budżecie Miasta, przyjętym uchwałą Nr 110/XV/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. została 

zaplanowana na ten cel kwota 100 000 zł. 

Zgodnie z § 14 ust. 1 ww. załącznika nr 1 do uchwały Nr 160/XXI/16 Burmistrz Miasta 

Milanówka wyznaczył i ogłosił termin składania wniosków do dnia 19 sierpnia 2016 r. Do tego 

dnia wpłynęły dwa wnioski. Obydwa wnioski spełniają wymagania formalne określone 

w § 5 ww. załącznika do uchwały 160/XXI/16. 

W związku z powyższym zasadnym było zaopiniowanie przez Komisję Kultury Rady 

Miasta Milanówka, zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 7 przywołanego na wstępie 

załącznika do uchwały Nr 160/XXI/16, przedłożonych wniosków oraz przyjęcie przedmiotowej 

uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyg. K. Królikowska 


