U C H W A Ł A Nr 192/XVIII/12
Rady Miasta Milanówka
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyznania dotacji na prace przy zabytkach położonych na obszarze
miasta Milanówka
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568,
z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 393/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka
z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku - Rada Miasta
Milanówka u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Przyznaje się dotacje z budżetu Miasta Milanówka z przeznaczeniem na prace przy
zabytkach, w rozumieniu Uchwały Nr 393/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia
5 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku - położonych na
obszarze Gminy Milanówek, zamieszczonych z wykazie stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Milanówka
Karol Wójcik

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
NR 192/XVIII./12
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Wykaz dotacji na prace przy zabytkach położonych na obszarze miasta Milanówka

Lp.

1

Obiekt

Willa „Ada”

Nr

Kwota

rejestru

przyznanej

zabytków

dotacji

1319-A
10.000,00 zł

ul. Graniczna 32
2

Willa „Marylówka”

1319-A

ul. Słowackiego 4A
3

Willa „Leontynówka”

15.000,00 zł
929-A

ul. Krakowska 13
4

Willa „Matulinek”

1190-A
10.000,00 zł

ul. Mickiewicza 8/10
5

Willa „Dina”

1319-A
30.000,00 zł

ul. Zaciszna 12
6

Willa „Dalmacja”

1487-A

ul. Spacerowa 16
7

Willa „Bonczewianka”
ul. Zaciszna 10

Razem

1319-A
35.000,00 zł

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 Uchwały Nr 393/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 marca 2010 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, uwzględniając kwotę 100 000 zł zaplanowaną
na ten cel w budżecie Miasta przyjętego uchwałą Nr 121/XIII/11 z dnia 29.12.2011r., Rada Miasta
Milanówka w drodze uchwały przyznaje przedmiotowe dotacje.
Zgodnie z § 6 ww. uchwały Nr 393/XXXIV/10 Burmistrz Miasta Milanówka wyznaczył i ogłosił
termin składania wniosków na dzień 31 maja 2012 r. Do tego dnia wpłynęło 7 wniosków, z których
wszystkie spełniły wymagania formalne określone w § 5 ww. uchwały Nr 393/XXXIV/10. Powyższe
wnioski zostały przedstawione do zaopiniowania Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka.
W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

