
Uchwała  Nr  388/2017 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 28 marca 2017r. 

 

 

w sprawie: przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski w Jastrowiu 

 Na  podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) w związku z § 7 ust. 1 i 2 uchwały nr 
157/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.03.2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestrów zabytków, 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyznać Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w 
Jastrowiu dotację w kwocie  20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) na dofinansowanie  
prac renowatorskich przy zabytkowym prospekcie organowym   Kościoła  pw. Najświętszej 
Marii Panny Królowej Polski  w Jastrowiu. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr 388/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r.  w sprawie 
przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski w Jastrowiu 

 

Zgodnie z art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz.1446 ze zm.) - w trybie określonym odrębnymi przepisami 
dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub 
samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. 

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestrów zabytków określa uchwała Nr 157/2005 
Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2005r. 

W świetle §7 ust.1 i 2 powołanej uchwały - dotacje przyznaje Rada Miejska                           
w Jastrowiu na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie; w uchwale Rady Miejskiej                     
o przyznaniu dotacji określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na 
wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji. 

 

Podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

 


