
UCHWAŁA NR XXXVIII/261/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków w 2017 r.

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. 2016. 446 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 
2016. 1870 ze zm.) oraz  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(t. j. Dz. U. 2014. 1446 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXIII/230/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 
29 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienioną uchwałą Nr XLI/295/09 Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rada Miejska 
w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków w 2017 r. na rzecz:

1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego w Gierałtowie, Gierałtów 48, 59-730 Nowogrodziec, na prace 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół parafialny p.w. św. Antoniego w Gierałtowie w kwocie 
135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) na naprawę więźby dachowej wraz 
z wymianą pokrycia dachowego;

2) Zgromadzenia Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu, ul. Wrocławska 17, 59-800 Lubań, na 
prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – budynek dawnego laboratorium w Nowogrodźcu przy ul. 
Cichej 5, 59-730 Nowogrodziec w kwocie 115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100) na 
roboty budowlane związane z przebudową istniejącego budynku na dom zakonny.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 zabezpieczone zostały w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec 
na 2017 rok w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków 
i opieka nad zabytkami”, paragraf 2720 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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