
Projekt nr 7

z dnia  10 czerwca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p. w. św. Apostołów 
Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) w związku z § 2 Uchwały Nr X/114/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
11 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw.św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie 
Opolskim na prace konserwatorskie ołtarza głównego.

§ 2. Na zadanie określone w § 1 niniejszej uchwały przyznaje się dotację w kwocie 15.000,00 złotych (słownie: 
piętnaście tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Do projektu Uchwały nr 7 w sprawie udzielenie dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego
w kościele p.w. św. Apostołów Filipa i Jakub Starszego w Rogowie Opolskim.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1446) dotacja może być udzielana przez organ stanowiący JST na zasadach określonych przez ten organ
w odrębnej uchwale, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, pod warunkiem, że zabytek
ten będzie wpisany do rejestru zabytków. Na podstawie uchwały nr X/114/2015 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz na podstawie dyspozycji art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
przedstawia się organowi stanowiącemu JST projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji.

Sporządziła: Mariola Korzeniec

Naczelnik Wydziału Budżetowo - Finansowego
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