Uchwała Nr XLVIII/219/2006
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 23 maja 2006 roku

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w
Ujeździe na przeprowadzenie prac renowacyjno – konserwatorskich polegających na
montaŜu i demontaŜu rusztowań niezbędnych do wykonania remontu wieŜ w zabytkowym
kościele w Ujeździe.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113 poz .984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz.1271, Dz. z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162
poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,
Nr 175 poz.1457 Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128 /, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162 poz.1568, Dz .U. z 2004r. Nr 96
poz.959 i Nr 238 poz.2390/ i § 9 Uchwały Nr XLV /202/2006 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia
27 lutego 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budŜetu Gminy Ujazd na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru Rada
Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:
§1
Rada Miejska w Ujeździe udziela dotacji w kwocie 25000,00 zł / dwadzieścia pięć tysięcy
złotych/ na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe
ul. Strzelecka 4 , 47-143 Ujazd z przeznaczeniem na dofinansowanie prac renowacyjno –
konserwatorskich polegających na montaŜu i demontaŜu rusztowań niezbędnych do wykonania
remontu wieŜ we wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego pod
Nr 1140/1966 z dnia 12.02.1966 r. kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe.
§2
Udzielona dotacja winna być rozliczona zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe
Nr XLV/202/2006 z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budŜetu
Gminy Ujazd na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru .
§3
Źródłem dotacji są środki zapisane w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 § 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki budŜetu gminy w
Ujeździe na rok 2006.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący obrad

