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OŚ.4125.1.2022.MO

OGŁOSZENIE

Na podstawie Uchwały Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019

r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,

restauratorskie  i  roboty budowlane  przy zabytku  wpisanym do rejestru  zabytków lub

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna 

(Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 3 października 2019 r., poz. 3086).

Burmistrz Byczyny informuje:

o  możliwości  składania  wniosków  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej

ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna na rok 2023 (zwane dalej:

„dotacjami na zabytki”).

Termin składania wniosków upływa:
dnia 21 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 17.30

Wnioski  należy  składać w  Sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  w  Byczynie,  ul.  Rynek  1,

46-220 Byczyna, I piętro pok. nr 19, lub przesłać pocztą na ww. adres (decyduje data

wpływu do Urzędu).Wnioski muszą być złożone na formularzu zgodnym z Załącznikiem nr

1 do Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XV/100/19 z dn. 25 września 2019 r. Wnioski

złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wartość środków finansowych przeznaczonych w 2023 r. na dotacje na zabytki ustalona

zostanie w Uchwale Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

2023 rok.

Przewiduje  się  termin  realizacji  wniosku  od  dnia  podpisania  umowy do  planowanego

terminu zakończenia realizacji prac lub robót, jednak nie dłużej niż do dnia 15 grudnia

roku budżetowego, w którym przyznano dotację.

Szczegółowe  zasady  i  tryb  udzielania  dotacji określone  zostały  w  Uchwale  Nr

XV/100/19 z  dnia  25  września  2019 r.  w sprawie  przyjęcia  zasad  i  trybu udzielania

dotacji  celowej  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy

zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  lub  znajdującym  się  w  gminnej  ewidencji

zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna.

                                                                                                
                                                                                                Z poważaniem
                                                                                                           Burmistrz Byczyny

       /-/ Iwona Sobania
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