
UCHWAŁA NR 22.VI.2019 

ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 19 lutego 2019r. 

 

w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) oraz § 7 uchwały Nr XXII/131/2016 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

z 2016r. poz. 5673) 

Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołuje się Komisję opiniującą wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego, zwaną dalej „Komisją” w 

następującym składzie: 

1) Alicja Śniegocka – przewodniczący Komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu 

Kępińskiego 

2) Jolanta Jędrecka – członek Komisji – przedstawiciel Rady Powiatu Kępińskiego 

3) Jerzy Dobrzyński – członek Komisji - pracownik Wydziału Architektury i Budownictwa  

4) Anna Peter – członek Komisji - pracownik Wydziału Budżetu i Finansów 

5) Magdalena Osada – członek Komisji – sekretarz. 

 

§ 2. 

Do zadań Komisji należy przeprowadzenie czynności zgodnie z uchwałą nr XXIII/131/2016 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016r. poz. 5673). 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Kępińskiego – Robert Kieruzal     /-/ 

Członek Zarządu Powiatu – Alicja Śniegocka                                     /-/ 

Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska                        /-/ 

Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny                                          

Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki                                   /-/ 


