UCHWAŁA NR IX/58/15
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 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 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), w związku 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 uchwala się, co następuje :
§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Różynach do wykorzystania w 2015 roku
dotacji celowej w kwocie do 35.000,00 zł (słownie: do trzydziestu pięciu tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
realizację prac konserwatorskich przy dwóch konfesjonałach w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Różynach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na gminnych tablicach ogłoszeń oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy
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UZASADNIENIE
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Różynach złożyła do Urzędu Gminy w Pszczółkach
wniosek o udzielenie w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie przy dwóch konfesjonałach w Kościele p.w.
Św. Wawrzyńca w Różynach. Zarówno kościół, jak i konfesjonały są zabytkami wpisanymi do rejestru
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Koszt prac konserwatorskich objętych wnioskiem wynosi 50.000,00 zł.
Kwotę 15.000,00 zł parafia pozyskała ze środków Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Parafia
wnioskowała o udzielenie dotacji w kwocie 35.000,00 zł.
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