
 

U C H W A Ł A   Nr  58/X/15  

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 18 czerwca 2015 r. 

 

 

w sprawie: przyznania dotacji na prace przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy 

Milanówek, przeprowadzone w roku 2015.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 

poz. 1446 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 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 – Rada Miasta 

Milanówka u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyznaje dotacje z budżetu Miasta Milanówka z przeznaczeniem na prace przy zabytkach 

położonych na obszarze Gminy Milanówek, 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, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodnicząca 

 Rady Miasta Milanówka  

 

mgr Małgorzata Trębińska 

 

 



ZAŁĄCZNIK do UCHWAŁY Nr  58/X/15  

            RADY MIASTA MILANÓWKA 

             z dnia  18 czerwca 2015 r. 

 

Wykaz dotacji przyznanych na prace przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy 

Milanówek, przeprowadzone w roku 2015 

Lp. 
Obiekt 

Kwota przyznanej 

dotacji 

1  Willa „Marylówka” 

ul. Słowackiego 4A 

12.000,00 zł 

2  Willa „Terenia”,  

ul. Graniczna 20A 

20.000,00 zł 

3  Willa „Polski Dworek”,  

ul. Kościuszki 57 

20.500,00 zł 

4  Willa „Matulinek”,  

ul. Mickiewicza 8/10 

15.000,00 zł 

5  
Willa „Julianka” 

ul. Królowej Jadwigi 15 

3.998,50 zł 

6  Willa „Ada” 

ul. Graniczna 32 

- 

7  Willa „Dalmacja”,  

ul. Spacerowa 16 

8.000,00 zł 

8  Willa „Walfredówka” / „Michotkowo” 

ul. Marszałkowska 9A (dawniej Marszałkowska 1) 

- 

9  Willa „Emanów” 

ul. Mickiewicza 4 

- 

10  Willa „Bonczewianka”/„Banczewianka” 

ul. Zaciszna 10 

- 

11  Willa „Dina” 

ul. Zaciszna 12 

20.501,50 zł 



 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

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, przyjętym uchwałą Nr 14/IV/15 

z dnia 15 stycznia 2015 r., Rada Miasta Milanówka w drodze uchwały przyznaje 

przedmiotowe dotacje. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. uchwały Nr 393/XXXIV/10 Burmistrz Miasta Milanówka 

wyznaczył i ogłosił termin składania wniosków do dnia 15 maja 2015 r. Do tego dnia 

wpłynęło jedenaście wniosków, z których trzy nie spełniają wymagań formalnych 

określonych w § 5 ww. uchwały Nr 393/XXXIV/10, ponadto jeden wniosek nie mógł być 

procedowany ze względu na wykluczenie wnioskodawcy z ubiegania się o przyznanie dotacji 

(wnioskodawca w roku 2012 nie przedstawił rozliczenia w terminie określonym w umowie, 

co wyklucza go z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata, zgodnie  

z § 11 Umowy Dotacji Nr 272/210/GGP/12). 

Niezależnie od powyższego, wszystkie wnioski zostały przedłożone do zaopiniowania 

Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 2 

przywołanej na wstępie uchwały Nr 393/XXXIV/10. Komisja, jako właściwy organ, dnia 

11.06.2015 r. zaopiniowała sposób rozdysponowania środków przeznaczonych  

na dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych w roku 2015, zgodnie z treścią 

załącznika do przedmiotowej uchwały. 

W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Piotr Obrębski 


