
UCHWAŁA NR XXX/285/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Drezdenku kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Lubiewie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 446), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1446 ze zm.) oraz Uchwały nr LIII/409/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 lipca 2014 r. w 
sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, uchwala się 
co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Drezdenku udziela dotacji celowej z budżetu gminy na remont i prace konserwacyjne 
kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Lubiewie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku na skutek wniosku złożonego przez proboszcza parafii.

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 jest udzielana w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 
ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Drezdenko na 2016 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Drezdenku w dniu 4 lipca 2014 roku podjęła uchwałę nr LIII/409/2014 w sprawie ustalenia

zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na prace konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Niniejszą uchwałę należy

podjąć wskazując podmiot, któremu zostanie udzielona dotacja, na jaki cel i w jakiej wysokości. W związku

z powyższym niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. W budżecie Gminy Drezdenko na rok 2016

zostały zabezpieczone środki na ten cel.

Id: CF9E9B7A-4014-4B27-BCA4-D1B95002826D. Uchwalony Strona 1




