
Zarządzenie Nr 308/2022 

Wójta Gminy Rudziniec 

z dnia 16 września 2022 r. 

 

w sprawie: powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków złożonych o udzielenie z budżetu Gminy 

Rudziniec na 2023 rok dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz w związku z zarządzeniem nr 84/2018 Wójta Gminy Rudziniec z 

dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do stosowania „Procedury udzielania dotacji na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków” 

Wójt Gminy Rudziniec zarządza, co następuje: 

§1 

Powołuje się Komisję ds. zaopiniowania wniosków złożonych o udzielenie z budżetu Gminy Rudziniec 

na 2023 rok dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich  

lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w składzie: 

1) Andrzej Hosz    - Przewodniczący Komisji 

2) Zuzanna Wollek – Gaida  - członek 

3) Magdalena Frychel  - członek 

4) Karolina Kaczmarczyk    - członek 

§2 

Zadaniem Komisji określonej w § 1 jest: 

1) dokonanie sprawdzenia zgodności złożonych wniosków o udzielenie dotacji  

z postanowieniami uchwały XXXII/407/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 

r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

zmienionej uchwałą nr XLIX/410/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 marca 2018 r., pod 

względem formalnym i merytorycznym; 

2) wezwanie wnioskodawców do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w sprawie wniosków 

zawierających braki lub nieprawidłowości; 

3) sporządzenie protokołu z prac Komisji, który winien zawierać informację  

o wnioskach odrzuconych oraz opinię Komisji dotyczącą oceny złożonych wniosków pod 

względem formalnym i merytorycznym; 

4) przedłożenie opinii Komisji, o której mowa w pkt 3., Wójtowi Gminy Rudziniec do dnia 

25.09.2022 r. 

§3 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rudziniec. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Wójt Gminy Rudziniec 

mgr Krzysztof Obrzut 

 


