
UCHWAŁA NR 456  / 2017 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2017 roku 

w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w roku 2017 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków. 

 

 

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

powiatowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) i w związku z § 6 ust. 1 i ust 5 Uchwały Nr 

XV/88/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2008 r., Nr 8, poz. 204 ze zm.) 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się Komisję opiniującą wnioski o przyznanie dotacji w 2017 roku na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków w następującym składzie: 

1) Karolina Krenz – Przewodnicząca 

2) Halina Sobota - Członek 

3) Krystyna Urbańska - Członek 

4) Krzysztof Migasiewicz - Członek 

5) Jerzy Springer- Członek 

6) Kinga Kuzdrowska - Członek jako Przedstawiciel Wielkopolskiego Wojewódzkiego              

Konserwatora Zabytków. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

 ____________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

 

Wicestarosta 

 

 ____________________ 

/Michał Piechocki/  

 

 

Jacek Brzostowski  ______________________ 

 

 

Robert Woźniak  ______________________ 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR  456  / 2017 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2017 roku 

w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w roku 2017 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków. 

 

 

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wskazana w art. 

77 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

2014 r., poz. 1446 ze zm.) zgodnie z  art. 81 w/w ustawy jest udzielana z budżetu Powiatu. 

W celu rozpatrzenia ofert o udzielenie dotacji, powołuje się Uchwałą Zarządu Powiatu 

Wągrowieckiego komisję opiniującą wnioski zgodnie z 32 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.). 

Na podstawie § 6 ust. 1 i ust 5 Uchwały Nr XV/88/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego  

z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r., 

Nr 8, poz. 204 ze zm.) w skład komisji wchodzą zgłoszeni przez komisje stałe Rady Powiatu 

Wągrowieckiego radni Rady Powiatu, przedstawiciel Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków oraz w charakterze przewodniczącego kierownik Wydziału 

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

 

 

 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

 ____________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

 


