
UCHWAŁA NR XXII/139/2017
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej 
w Wilkowie Polskim.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku. z art. 81 i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 

Udziela się dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim ul. 
Przemysłowa 9 w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na prace konserwatorsko-restauratorskie 
przy chrzcielnicy w kościele parafialnym p. w. Św. Jadwigi Śląskiej wpisanego do rejestru zabytków pod nr 330/B.

§ 2. 

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

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 4. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXII/139/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 marca 2017 w sprawie
udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Jadwigi Śląskiej
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 2017 nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w uchwale nr
V/28/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Wielichowo. W budżecie gminy
zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 10.000 zł. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie
uchwały jest zasadne.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

Id: CB94F85F-B9D4-479E-8781-571B7EB5703A. Uchwalony Strona 1




