UCHWAŁA NR XXXIV/302/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 362; z 2004 r. nr 96, poz. 959, Nr 238, poz.
2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31,
poz. 206 i Nr 97, poz. 804; z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871)uchwala się, co
następuje:
§ 1. Udziela
się
dotacji
celowej
z budżetu
Gminy
Świeszyno
w 2013 roku
na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Świeszynie przeznaczonej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z wnioskiem pozytywnie zweryfikowanym
przez Wójta Gminy Świeszyno w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy
Cezary Czenko
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UZASADNIENIE
Zgodnie

z

Uchwałą

Nr

XXI/180/12

Rady

Gminy

Świeszyno

z dnia 25 października 2012 r., w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w
Świeszynie , w terminie do 30 września 2013 r. złożyła wniosek o dofinansowanie swoich
inicjatyw. Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, proponuje się udzielenia wsparcia
finansowego w zakresie opisanym we wniosku, tj.:
- wykonania dokumentacji konserwatorskiej – inwentaryzacji budowlanej obiektu;
- opracowanie programu konserwatorskiego.
Wniosek zgodnie w/w uchwałą Rady Gminy został pozytywnie zaopiniowany przez
Komisję Budżetową oraz Komisję Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gmminy
Świeszyno.
Dla podmiotów ubiegających się o dofinansowania prac restauratorskich zabytków,
w budżecie Gminy Świeszyno na rok 2013, zaplanowane zostały środki przeznaczone na
dotacje celowe, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/204/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28
grudnia 2012r. w Dziale 921 w wysokości 8.000zł.

Id: D5251F32-B719-4DEE-9652-64B41B58C706. Podpisany

Strona 1

