
                                              

Uchwała Nr XXII/171/16
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w  sprawie   udzielenia  dotacji  z  budżetu  gminy  dla  Parafii 
Rzymskokatolickiej  pw.  Wszystkich  Świętych  w  Białej  na 
naprawę  i  wymianę  uszkodzonych  elementów  konstrukcyjnych 
dachu oraz wymianę pokrycia dachowego kościoła parafialnego w 
Białej

Na podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  15 ustawy z  dnia  8 marca  1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z 
2014  r.,  poz.  1446  ze  zm.)  w  związku  z  uchwałą  Nr  XXII/125/08  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  26  czerwca  2008  r.  w  sprawie  ustalenia  zasad 
udzielania  dotacji  z  budżetu  gminy  Trzcianka  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru 
zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 127, poz. 2348), Rada Miejska Trzcianki 
uchwala, co następuje:

   §  1. Postanawia  się  udzielić  dotacji  w  wysokości  80.000,00  zł  (słownie: 
osiemdziesiąt tysięcy złotych) na naprawę i wymianę uszkodzonych elementów 
konstrukcyjnych  dachu  oraz  wymianę  pokrycia  dachowego kościoła 
parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej.
    
   § 2. Dotacja zostanie udzielona do 30 września  2016 roku.

   §  3. Rozliczenie  dotacji  nastąpi  po  wykonaniu  robót  zgodnie  ze 
sprawozdaniem, o którym mowa w § 7 uchwały Nr XXII/125/08 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji 
z budżetu gminy Trzcianka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.



   § 4.  Traci moc uchwała Nr XXI/167/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 
marca  2016  r.  w  sprawie  udzielenia  dotacji  z  budżetu  gminy  dla  Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Białej na konserwację elewacji 
wraz  z  wymianą  pokrycia  dachowego  oraz  uszkodzonych  elementów 
konstrukcyjnych kościoła parafialnego w Białej.

   § 5. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Trzcianki.

   § 6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
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