
Uchwała Nr 2009/22 

Zarządu Powiatu Opolskiego 

z dnia 23 lutego 2022r.  
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Opolskiego w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków 

  

Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1, 2, 4 i 5 Uchwały Rady 

Powiatu Opolskiego nr XXX/220/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 

1239), Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego                  

w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

2. Przyjmuje się wzór umowy o przekazanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego – stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

3. Przyjmuje się wzór sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w 

gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego - stanowiący załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu, Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu                         

przy ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu. 

  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

  

Zarząd Powiatu Opolskiego 

  

1.      Henryk Lakwa 

2.      Leonarda Płoszaj 

3.      Krzysztof Wysdak 

4.      Joachim Świerc   

5.      Henryk Zapiór  

http://www.powiatopolski.pl/

