
                 

                                              

UCHWAŁA NR XIX/124/16

RADY POWIATU OPOLSKIEGO

z dnia 19 maja 2016 r.

w  sprawie  przyznania  dotacji  celowej  z  budżetu  Powiatu  Opolskiego  na  prace

konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do

rejestru zabytków  w 2016 r.  

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami  (t.j.  Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  1446  z  późn.  zm.)  i  §  10  ust.  1  i  2  uchwały  nr

XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia

zasad  i  trybu  udzielenia  dotacji  celowej  z  budżetu  Powiatu  Opolskiego  na  prace

konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 16 poz. 237 z dnia 12 lutego 2010 r.), Rada

Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§1

Przyznaje się dotację celową: 

1. Zgromadzeniu Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka - ul. Leopolda 1-3, 40-210

Katowice,   na  prace  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  związane  z  „Remont

konserwatorsko-budowlanego  z  wystrojem  architektoniczno-rzeźbiarskim  elewacji

zewnętrznej  drugiej  elewacji  południowej  (szczyt  –  fasada)  i  elewacji  wschodniej  Domu

Zakonnic w Czarnowąsach – etap II część 4 (kontynuacja)” w kwocie 25.872,00 zł. 

                                                                        

2. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu,

ul. Górki 4, 46-030 Murów, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane

z  Konserwacją  konfesjonału  z  kościoła  p.w.  Najświętszego  Serca  Pana   Jezusa

w Zagwiździu w kwocie 13.656,54 zł.   

3. Rzymskokatolickiej  Parafii  Św.  Rocha  w  Starych  Budkowicach,

ul. Zagwiździańska 2, 46-030 Stare Budkowice, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków związane  z  „Wymianą  pokrycia  dachowego w kościele  parafialnym św.  Rocha

w Starych Budkowicach w kwocie 10 780,00 zł. 



4. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Antoniego w Luboszycach,  ul. Kościelna 4,

46-022  Luboszyce,  na  prace  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  związane

z  Wykonaniem  renowacji  elewacji  wieży  kościoła  pw.  św.  Antoniego  w  Luboszycach

w kwocie 28.131,46 zł.           

                                                                                                                    

5. Rzymskokatolickiej  Parafii  pw.  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny

w Niemodlinie, ul. Rynek 29, 49-100 Niemodlin, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków  związane  z  wykonaniem  Konserwacji  i  restauracji  polichromii  ściennych

w  prezbiterium kościoła  p.w.  Wniebowzięcia  NMP w  Niemodlinie  –   III  etap w kwocie

17.248,00 zł.

6. Rzymskokatolickiej  Parafii  pw.  Św.  Szczepana  w  Brynicy,  ul.  Powstańców

Śląskich  50,  46-024  Łubniany,  na  prace  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków

związane z  Wykonaniem prac konserwatorskich przy drzwiach głównych oraz bocznych w

kościele p.w. Św. Szczepana w Brynicy w kwocie 4.312,00zł. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha




