UCHWAŁA NR XVII.107.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie związane
z konserwacją i modernizacją ogrodzenia cmentarza parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej
p.w. św. Rocha w Złotowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), art. 219 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz § 7 uchwały Nr XV/94/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia
24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 128, poz. 2609 ),
w związku z art. 81, ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1446) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Rocha w Złotowie dotacji z budżetu Gminy Miasto
Złotów na dofinansowanie prac związanych z zabezpieczeniem i utrwaleniem zabytku – konserwacją
i modernizacją ogrodzenia cmentarza parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Rocha w Złotowie.
§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 jest udzielana w wysokości 29.744,00 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć
tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote).
§ 3. Środki finansowe na dotacje związane z pracami konserwatorskimi zostały zaplanowane w budżecie
Gminy Miasto Złotów na 2016 rok w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragrafie 4810 Rezerwy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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