
UCHWAŁA NR XXXIX/260/2017
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac przy zabytku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) 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, z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXXVII/251/2017 Rady Miejskiej 
w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków 
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r., poz. 2612)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się dotacji celowej dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych - Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a w szczególności na 
wykonanie: nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych, po dokonaniu 
wcześniejszych rozbiórek i robót ziemnych, odtworzenie nawierzchni z płyt granitowych od strony potoku 
„Iwonka”, poprawę standardu odprowadzenia wód opadowych z terenu przyległego do budynku zabytkowego 
klasy A. Kwota dotacji  -  100.000,00 zł.

2. Podstawą przekazania środków finansowych będzie umowa z beneficjentem, w której określone zostanie 
przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej 
i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń 
w miejscach publicznych.

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński
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