
Uchwała nr XXXVII/251/10 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 15 września 2010 
 
 
w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Parafii Rzymskokatolickiej 

 pw. Św. Jadwigi w Wilkowie Polskim 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku. z art. 81 i 
art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 
162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

Udziela się dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi z siedzibą w 
Wilkowie Polskim, ul. Przemysłowa 9 w kwocie 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 
złotych) z przeznaczeniem na podparcie żeber sklepienia w Kościele pw. Św. Jadwigi w 
Wilkowie Polskim wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 2496/A

§ 2 
 

Podstawą formalną przekazania dotacji podmiotowi, o którym mowa w § 1 będzie 
zawarta umowa. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Stanisław Marciniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie  
do uchwała nr XXXVII/251/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010 w 
sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. 
Jadwigi w Wilkowie Polskim 
 

Zgodnie z art.81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organ stanowiący 
gminy lub powiatu może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Przyznanie dotacji na rok 2010 nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w uchwale 
nr XXXII/205/06 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zasad i 
trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie 
stanowiących własności Gminy Wielichowo. W budżecie gminy zabezpieczono na ten cel 
środki w wysokości 30.000 zł. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne i 
konieczne. 

 
 


