
Uchwała Nr 185/2009 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 

 
z dnia 23 czerwca 2009 r. 

 
 
zmieniająca uchwałę Nr 148/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008 r.                    
w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie. 
 
 

Na podstawie art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 96 poz.959, Nr 238 poz.2390; z 2006 r. 
Nr 50 poz.362, Nr 126 poz.875; z 2007 r. Nr 192 poz.1394) w związku z § 7 ust.1 i 2 
uchwały Nr 157/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remont budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestrów zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 67 poz.2006) 
 

    
    

 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. W uchwale Nr 148/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008 r.              
w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie 
kwotę „6.000 zł” zastępuje się kwotą „12.000 zł”. 

 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
do uchwały Nr 185/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniającej 
uchwałę Nr 148/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 
przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie. 
 
 

Uchwałą Nr 148/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. Rada Miejska w Jastrowiu przyznała 
dotację Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie na 2009 w kwocie             
6 tys. zł.             

Cel dotacji określono jako wymianę okien w kościele pw. Św. Apostołów Piotra                    
i Pawła w Brzeźnicy. 

Dotację przyznano na podstawie uchwały nr 157/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu                 
z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub remont budowlane przy zabytku wpisanym do rejestrów zabytków. 
 Po wykonaniu prac objętych dotacją okazało się, iŜ ich koszt przekroczył kwotę 
przyznanej dotacji. 
 Dotowany zwrócił się o zwiększenie kwoty dotacji i zobowiązał się do jej 
przeznaczenia na ten sam cel. 
 Proponuje się zatem zwiększenie kwoty dotacji do 12 tys. zł. 
 Zgodnie ze wskazanymi powyŜej przepisami dot. zasad udzielania dotacji właściwa do 
podjęcia uchwały zmieniającej jest Rada Miejska.  
      
 

 

 


