
 

OA.0007.1.16.2015 
 

Uchwała Nr VI/37/2015 
Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 26 marca 2015 r. 
 
 

 
w sprawie przyznania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 77, pkt 7-11 i art. 81 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) 
i § 7 Uchwały Nr V/25/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego z 2011 r. Nr 38 poz. 805) - Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje: 

 
 

§ 1. Przyznaje się dotację celową z budżetu Miasta Łańcuta na 2015 r. dla 
następujących Beneficjentów: 
1) Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa w Łańcucie  ul. Farna 20, 37-100 

Łańcut w kwocie 30 000 zł - na dofinansowanie odnowienia witrażu św. Barbary w nawie 
bocznej  poprzez wykonanie nowej ramy wewnętrznej i zewnętrznej pod witraż, szyby 
zespolonej, wycięcia starej konstrukcji nośnej, montażu nowych ram w ościeżnicy, 
montażu szyb stabilizacji konstrukcji budynku kościoła przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków; 

2) Panie Małgorzata Jankowska i Barbara Matyaszek, 37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego 12 
i 14 w kwocie 30 000 zł - na dofinansowanie zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia 
substancji zabytkowej drewnianego budynku mieszkalnego poprzez remont podwalin 
ściany zrębowej elewacji frontowej wraz z oszalowaniem z desek modrzewiowych., 
rewaloryzacji wszystkich drewnianych detali ozdobnych wystroju architektonicznego, 
remontu lub częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z werandą przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 
 

§ 2. Przekazanie dotacji i sposób jej rozliczenia określona została odrębną umową 
 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 
 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                    

                                                                                                   PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miasta Łańcuta 

 
ANDRZEJ BARNAT 


