
           

        UCHWAŁA Nr  18/2019 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

          z dnia 19 marca 2019 r.  

 

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych w 2019 r. wniosków  

o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego. 
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku Uchwałą Nr XLVII/312/2018 Rady 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 

położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego. 
 

      § 1. 

Powołuje się Komisję do zaopiniowania złożonych w 2019 r. wniosków o przyznanie dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na 

obszarze Powiatu Nowodworskiego w  składzie: 
 

1. Tomasz Szczepański - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

– Przewodniczący Komisji, 

2. Barbara Ogrodowska - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Gdańskim, 

3. Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w 

Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 3. 

1. Komisja Konkursowa rozpatruje oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym.    

2. Protokół z posiedzenia Komisji wraz z rekomendacją przedłożonych ofert przedkładany 

jest Zarządowi Powiatu w Nowym  Dworze  Gdańskim.  

3. Zarząd Powiatu w Nowym  Dworze  Gdańskim przedłoży Radzie Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim propozycję odnośnie wnioskowanych dotacji. 

4. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

             Starosta  

                 (-) 

                        Jacek Gross 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/312/2018 Rady Powiatu W Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 19 października 2018 r. sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze 

Powiatu Nowodworskiego ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie dotacji w 2019 

roku. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim powołał niniejszym projektem uchwały 

Komisję do oceny formalnej i merytorycznej wniosków. 

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel 

strategiczny: CS.1.2 Turystyka katalizatorem dynamicznego rozwoju gospodarczego, cel 

operacyjny: CO.1.2.1 Utworzenie całorocznej oferty turystyczno-kulturalnej. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Starosta  

                       (-) 

                  Jacek Gross 

 

 


