Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Sławno
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446), art. 81 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774, 1505) oraz § 7 uchwały Nr XXVIII/194/2010 Rady Gminy Sławno
z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 44, poz. 915),
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2016 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża
Świętego w Słowinie, na opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu kościoła filialnego pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boleszewie, w wysokości 21.750,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2016 roku Parafia Rzymskokatolicka p. w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Słowinie otrzymuje dotację w wysokości 21.750,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej
remontu kościoła filialnego p. w. Najświętrzego serca Jezusa w Boleszewie, na podstawie Uchwały Nr
XXVIII/194/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wynosi 31.750,00 zł, w tym środki pochodzące z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskeigo – 10.000,00 zł.
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