
Projekt

z dnia  9 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie  udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 i 1309) i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2067 i 2245, z 2019 r. poz. 730) oraz § 7 uchwały nr XLIX/457/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejesytu zabytków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. 
poz. 1869) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach 
Opolskich, ul. Kościelna 25, 46-050 Tarnów Opolski w kwocie 19 999,99 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy 
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100) z przeznaczeniem na wykonanie prac restauratorskich 
polegających na renowacji muru ogrodzeniowego cmentarza w Choruli, Plac Wiejski, działka nr ew. gruntu 229, 
k.m.1. (wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 1983/73 decyzją z dnia 15.01.1973 r. oraz 
decyzją nr 249/90 z dnia 04.05.1990 r.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Gogolinie

Piotr Czok
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Uzasadnienie

Ks. dr. Krzysztof Pagór Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Kątach Opolskich, ul. Kościelna 25, 46-050 Tarnów Opolski złożył w dniu 02.09.2019 r. kompletny
wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, tj. na wykonanie prac restauratorskich polegających na renowacji muru
ogrodzeniowego cmentarza w Choruli, Plac Wiejski, działka nr ew. gruntu 229, k.m.1 (wpisanego do rejestru
zabytków województwa opolskiego pod nr 1983/73 decyzją z dnia 15.01.1973 r. oraz decyzją nr 249/90 z dnia
04.05.1990 r.). W związku z czym zgodnie z § 7 uchwały Nr XLIX/457/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r.
poz. 1869) Rada Miejska w Gogolinie podejmuje uchwałę o przyznanie dotacji na w/w cel.
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