
UCHWAŁA NR X/89/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji celowej z budżetu gminy Sośnicowice na prace 
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod 

numerem A/360/60, tj. kościele filialnym p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach,  
nie stanowiącym własności gminy

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.), w wykonaniu § 4 ust. 1 Uchwały Nr 
XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 12.11.2015 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
do których Gmina Sośnicowice nie posiada tytułu prawnego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 5895), na 
wniosek Burmistrza Sośnicowic, Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala:

§ 1. Przyznaje się z budżetu gminy Sośnicowice na rok 2019 dotację celową w wysokości 100 000,00 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Rachowicach, ul. Wiejska 10, 
44-156 Sierakowice, na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku do którego 
Gmina Sośnicowice nie posiada tytułu prawnego, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/360/60 tj. 
kościele filialnym p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach, polegające na wykonaniu remontu 
konserwatorskiego pokrycia gontem dachu i więźby nawy głównej na elewacji północnej i części wschodniej 
na ścianie szczytowej ponad dachem prezbiterium ww. drewnianego kościoła, etap IV.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel
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