
UCHWAŁA NR XXXIII/519/21 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/431/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym 

się w gminnej ewidencji 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z poźn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/431/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 
w gminnej ewidencji w §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dotacja może być udzielona do wysokości 50% nakładów netto koniecznych na wykonanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 wnioskodawcom, którym przysługuje prawo do odzyskania lub odliczanie podatku od 
towarów i usług. 

Dla wnioskodawców, którym nie przysługuje prawo do odzyskania  lub rozliczenia podatku od 
towarów i usług, dotacja może być udzielona do wysokości 50% nakładów brutto poniesionych 
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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