UCHWAŁA NR XV/161/12
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Różynach dotacji celowej na prace
konserwatorskie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591 z późn. zm.: 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167,
poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr
48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52,
poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21,
poz.113, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.87, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567) oraz art.81 i 82 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 96,
poz.959, Nr 238, poz.2390, z 2006 r. Nr 50, poz.362, Nr 126, poz.875, z 2007 r. Nr 192, poz.1394, z 2009 r. Nr 31,
poz.206, Nr 97, poz.804, z 2010 r. Nr 75, poz.474, Nr 130, poz.871) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Warzyńca w Różynach do wykorzystania w 2012 roku
dotacji celowej w kwocie do 30.000,00 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację
prac konserwatorskich przy ołtarzu szafkowym w kościele parafialnym w Różynach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Roman Klamann
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Uzasadnienie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Różynach złożyła do Urzędu Gminy w Pszczółkach wniosek
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy ołtarzu szafkowym, ołtarzu bocznym i przy dwóch
konfesjonałach w kościele parafialnym w Różynach, który jest zabytkiem wpisanym do rejestru wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Ogólny koszt prac objętych wnioskiem wynosi 129.000,00 zł. Dotacja w 2012 r. w kwocie
30.000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu szafkowym. Wniosek został
złożony zgodnie z § 1, rozdz. II, pkt 5 uchwały nr XIX/226/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 marca 2005 r. w
sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.
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