
UCHWAŁA NR 329/XLIX/22  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 319/XLVIII/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 26 maja 2022 r. 
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz 
znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 528 i 583) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954) oraz §7 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 243/XXXIII/21 Rady 
Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r., w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego, Rada Powiatu 
Otwockiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 319/XLVIII/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu 
Otwockiego § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„Miasta Józefów, Willa „Frankówka” położona w Józefowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2 wraz 
z terenem posesji w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zero groszy) na wykonanie 
prac inwestycyjnych przy zabytku.”.. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Olszewska 

 



 
Uzasadnienie 

W związku z przyznaniem dotacji w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zero groszy) dla 
Miasta Józefów, Willi „Frankówka” na wykonanie prac remontowych przy zabytku powinno zostać 
wprowadzone zmiany w Uchwale. Są one spowodowane faktem że Miasto Józefów realizuje wieloletnie 
zadanie z zakresu prac inwestycyjnych. 

Mając na uwadze powyższe, aby móc udzielić dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku, konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Olszewska  
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