
       

  

  

UCHWAŁA NR IX/60/19 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 30 maja 2019 r. 

 

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków w 2019 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 2018 r., poz. 2067 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. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina, ul. ks. Klimasa 18, 46-050 Tarnów 

Opolski, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Konserwacją 

techniczną i estetyczną grupy rzeźbiarskiej „Ukrzyżowanie” (XVI-XVII w.) z gotyckiej 

kaplicy Św. Marcina w kościele św. Marcina w Tarnowie Opolskim w kwocie 26.274,00zł. 

2. 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 obrazu „Grupa Ukrzyżowania” z kościoła 

parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu w kwocie  33.701,00 zł.  

3. 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 remontowymi systemu powietrznego organów z kościoła parafialnego 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu w kwocie 40.025,00zł.    

 

§ 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 2019. 

 

         Przewodniczący Rady 

         Powiatu Opolskiego 

         Stefan Warzecha 



 



 
 


