
Projekt

z dnia  14 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXVII/172/2009 z dnia 
05.06.2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Turawa na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik 
Urządowy Województwa Opolskiego Nr 54, poz. 915) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru podmiotu realizującgo zadanie publiczne Gminy w zakresie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
i udziela się dotacji w wysokości 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) Rzymskokatolickiej Parafii Św. Józefa 
Robotnika w Węgrach z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną 
karpiówkę.

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia zostaną określone w umowie dotacyjnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

mgr Artur Gallus
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Rady Gminy Turawa Nr
XXVII/172/2009 z dnia 05.06.2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy
Turawa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 54, poz. 915) Rada Gminy Turawa rozstrzyga o
udzieleniu dotacji podmiotom spełniającym warunki formalne i merytoryczne,
Udzielenia dofinansowania dokonuje się wobec olbrzymiej ilości potrzeb, związanych z poprawą stanów
technicznych obiektów zabytkowych, ich konserwacją, renowacją oraz zachowaniem dla dziedzictwa
kulturowego. Efektem tych działań będzie podniesienie walorów kulturowych i turystycznych tych obiektów, a
tym samym lepsza promocja naszej gminy w kraju i za granicą.
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