UCHWAŁA NR XVI/87/2019
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji w 2019 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 2019 r.
poz. 506), art. 81 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2067, 730, 2245) 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, z budżetu Gminy Sławno na 2019 rok, dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Stanisława
Kostki w Słonowicach, na wykonanie nawierzchni przy kościele filialnym pod wezwaniem Matki Bożej
Królowej Polski w Tychowie, w wysokości 10.000,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławno
Marek Szanel
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy.
W celu poprawienia walorów estetycznych miejscowości oraz zachowania wartości historycznej
zabytkowego obiektu, wskazane jest wsparcie Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Stanisława Kostki w
Słonowicach, poprzez przekazanie dotacji w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie nawierzchni przy
kościele filialnym p. w. Matki Bożej Królowej Polski w Tychowie.
Udzielenie dotacji następuje 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 i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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