
UCHWAŁA NR XXXVIII/279/18 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

Z DNIA 26 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2018 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 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 uchwały nr XXXV/259/17 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z 

budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 

r. poz. 3339), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Przyznaje się dotację celową: 
 

1. Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu - ul. Górki 4, 46-

030 Murów, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pracami 

konserwatorskimi ambony z kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Zagwiździu”  w kwocie 28.972,64 zł.                     

2. Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Prószkowie, pl. Rynek 19, 46-060 Prószków, na prace 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Odwilgoceniem murów kościoła pw. św. 

Jerzego w Prószkowie i skotwienie rozszczelniającego się muru kościoła” w kwocie 86.472,86 zł.    

3. Gminie Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów na prace przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi przy zabytku rzeźby św. Jana Nepomucena z 1755 

r.” w kwocie 6.086,39 zł. 

4. Gminie Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów na prace przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi przy zabytku rzeźby św. Jana Nepomucena  z 1870 

r.” w kwocie 3.322,83 zł. 

5. Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Antoniego, ul. Kościelna 4, 46-022 Luboszyce, na prace przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Robotami budowlanymi w kościele parafialnym 

pw. św. Antoniego w Luboszycach” w kwocie 14.953,63 zł.    

6. Osobie fizycznej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Zamkiem 

Karłowice XVI w. Ratunkowy remont – kontynuacja. Stabilizacja przypór i ścian- Etap I” w kwocie 

30.333,40 zł. 
7. Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Rocha, ul. Szkolna 5, 49-130 Tułowice, na prace przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi płyty nagrobnej 

Henryka von Dreske umieszczonej w murze otaczającym kościół parafialny pw. Św. Rocha w 

Tułowicach” w kwocie 29.858,25 zł.    
 

§ 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 2018. 
 

 
 

Przewodniczący Rady 

 Powiatu Opolskiego 

   Stefan Warzecha 


