UCHWAŁA NR XLVII/510/2014
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji w 2014 roku z budżetu Gminy Toszek na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 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.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
w związku z Uchwałą Nr XLV/494/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§1
Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek w roku budżetowym 2014:
1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku, ul. Zamkowa 1, 44-180 Toszek
w kwocie: 14.811,22 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset jedenaście złotych 22/100) na zadanie: wymiana
kinkietów oświetlających główną nawę Kościoła z dwuświecznikowych na trzyświecznikowe
i z jednoświecznikowych na dwuświecznikowe wraz z wymianą kinkietów oświetlających nawy boczne
i obrazy stacji Drogi Krzyżowej z jednoświecznikowych na dwuświecznikowe (dotacja przeznaczona
na wykonanie kinkietów dwuramiennych),
2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina Biskupa w Paczynie, ul. Wiejska 67, 44-120 Paczyna
(Gmina Toszek) w kwocie: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
na prace remontowo-konserwatorskie XVII-wiecznej drewnianej dzwonnicy (dotacja przeznaczona
na: budowę fundamentów dzwonnicy, budowę wewnętrznej podłogi dzwonnicy, wymianę belek
podwalinowych dzwonnicy).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Toszku. Uchwałę wywiesza się na okres 1 miesiąca.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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UZASADNIENIE
Z troski o należyty wizerunek Gminy Toszek, zachowanie i odpowiednie utrzymanie
jej substancji zabytkowej, Rada Miejska w Toszku podejmując Uchwałę Nr XLV/494/2014 z dnia 28 maja
2014 r. zobowiązała się do całorocznego ustalania w budżecie Gminy Toszek środków przeznaczonych na
dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Toszek.
Niniejsza uchwała konkretyzuje te postanowienia stawiając sobie za cel inicjowanie szerzej pojętej
akcji konserwatorskiej poprzez wspieranie i uzupełnianie działań - podjętych przez właścicieli lub
posiadaczy

obiektów

zabytkowych

wpisanych

do

rejestru

zabytków

- dla zapewnienia ochrony i konserwacji najbardziej wartościowych elementów substancji zabytkowej,
mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku Gminy.
W miesiącu czerwcu br. wpłynęły dwa wnioski dotyczące udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie i roboty budowlane: przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku oraz Parafii p.w. św. Marcina Biskupa w Paczynie.
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 , poz. 1568 z późn. zm.)
na prace

konserwatorskie, restauratorskie

może być udzielona dotacja

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

do rejestru, na zasadach określonych w uchwale organu stanowiącego gminy.
Wnioski o udzielenie dotacji zostały złożone zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr
XLV/494/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. wysokość dotacji jest proporcjonalna do
ogólnych kosztów robót wskazanych we wnioskach.
Na

udzielenie dotacji

zabezpieczono środki

finansowe w

budżecie

Gminy

Toszek

na rok 2014 w wysokości: 30.000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami, § 4340.

Id: B65092C4-2FDD-4466-8318-97A5348ED4ED. Podpisany

Strona 1

