Projekt
UCHWALA Nr .(//.. ../..?..../ 2014
Rady Gminy Popielow
z dnia 18 grudnia 201 4r
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. sw. Michata Archaniota
w Kartowicach na prace konserwatorskie ottarza gtownego.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o
samorza.dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz. 1318 , z 2014 r.poz.379,
poz. 1072), art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014r, poz. 1446) oraz § 5 Uchwaty Nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy
Popielow z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji z
budzetu Gminy Popielow na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow (Dz. Urzedowy Woj. Opolskiego z 2010 r Nr 56,
poz.737) Rada Gminy Popielow uchwala co nastepuje:

§1-

Udziela sie dotacji w 2015r Parafii Rzymskokatolickiej pw. sw. Michata Archaniota
w Kartowicach na prace konserwatorskie ottarza gtownego - zabytku wpisanego do rejestru
zabytkow Wojewodztwa Opolskiego.
§2.
Kwota dotacji wynosi 15.000 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych).
§3Srodki, o ktorych mowa w § 2 zabezpieczone sa_ w budzecie Gminy Popielow na rok 2015
wdziale 921 Rozdziat 92120 przyjetym Uchwata. Nrj/[i_.../..<^../2014 Rady Gminy Popielow w
sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2015r.
§4.
Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Popielow.
§5.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2015r.

Radca

Opracowata :

Sekretarz Gminy

Uzasadnienie: Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Michala Archaniota w Kartowicach w dniu
19.11.2014r. wysta.pita z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 15.000 zt prac konserwatorskich
ottarza gtownego, ktory jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkow Wojewodztwa Opolskiego
decyzja, numer Ks.B.t.l-249/63 z dnia 24.1963r. Wczesniejszy wniosek w sprawie przekazania
srodkbw na ten eel Parafia ztozyta 12.08.2014r.
Przekazanie dotacji w 2015r na ten eel w wysokosci 15.000 zt wyrnaga podjecia uchwaty Rady Gminy
w tej sprawie.

