
ZARZĄDZENIE NR 46/2023 
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

z dnia 28 lutego 2023 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 22 lutego 2023r. 
w przedmiocie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy 
Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 
położonych na terenie Gminy Rymanów. 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 i art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2023 r., poz. 40), w związku z Uchwałą nr 232/2022 RM z dnia 23 listopada 2022 r., w sprawie 
ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 

Burmistrz Gminy Rymanów 
zarządza, co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 22 lutego 2023r. 
w przedmiocie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy 
Rymanów, które po zmianie otrzymuje następujące brzmienie; 

„§ 1. Ogłasza się wstępny nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania 
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Rymanów. 

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 2 

§ 4. Karta oceny formalnej Wniosku stanowi załącznik nr 3 

§ 5. Karta oceny merytorycznej Wniosku stanowi załącznik nr 4 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Rymanów. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia”..”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 22 lutego 2023r. 

 

   

Burmistrz Gminy Rymanów 
 
 

Wojciech Farbaniec 
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