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UCHWAŁA NR XXIV/..../20 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorsko – restauratorskie 
i budowlane w budynku przy ulicy Rynek 11 w Kościerzynie 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 282) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji w wysokości 12.644,15 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 
15/100) Panu Maciejowi Gostkowskiemu z przeznaczeniem na  prace konserwatorsko – restauratorskie 
i budowlane w budynku przy ulicy Rynek 11 w Kościerzynie położonym w strefie ochrony konserwatorskiej 
zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Kościerzyny wpisanego do rejestru zabytków województwa 
pomorskiego. 

§ 2. Udzielenie i rozliczenie dotacji, o której mowa w § 1 następuje na zasadach określonych w Uchwale  
Nr LXVI/518/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia  
i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach 
położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Kościerzyny 
wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego i jednocześnie przy ulicach objętych działaniami 
rewitalizacyjnymi Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Helena Kaszubowska - Nitz 
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Uzasadnienie

W dniu 19.02.2020 roku do Urzędu Miasta Kościerzyna wpłynął wniosek o dofinansowanie prac
konserwatorsko - restauratorskich i robót budowlanych w budynku przy ul. Rynek 11 w Kościerzynie, tj. przy
obiekcie położonym w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta
Kościerzyny wpisanego do rejestru zabytków Województwa pomorskiego i jednocześnie położonego przy ulicy
objętej działaniami rewitalizacyjnymi Gminy Miejskiej Kościerzyna. Prace te dotyczą obiektu zabytkowego
wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kościerzyna i są działaniem poprawiającym stan
zachowania tego zabytku, co uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.
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