
UCHWAŁA NR XXXIX/237/17
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji na realizację badań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579, 1948, z 2017r. poz. 730), 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 2015r. 397, 774, 1505, z 2016r. poz. 1330, 1887, z 2017r. 
poz. 1948) oraz § 7 ust. 4 uchwały nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Ozimek, 
nie stanowiących wyłącznej własności gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 30 lipca 
2012 r. poz. 1077, poz. 1463, poz. 1078) Rada Miejska w Ozimku uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu z przeznaczeniem na  wykonanie badań 
stratygraficznych i opracowanie programów prac konserwatorskich w kościele ewangelickim w Ozimku 
w kwocie 5 863,31 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 31/100), na zasadach określonych 
w uchwale nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu 
postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Ozimek, nie stanowiących wyłącznej 
własności gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 30 lipca 2012 r. poz. 1077, poz. 1463, 
poz. 1078).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/237/17

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 29 maja 2017 r.

Uzasadnienie

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Opolu złożyła wniosek o udzielenie dotacji na  przeprowadzenie 
badań stratygraficznych i opracowanie programów prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele 
ewangelickim w Ozimku, wpisanym w  dniu 01 marca 1966 r. do rejestru zabytków pod nr 1177/66. Ww. 
wniosek został zweryfikowany przez komisję, powołaną Zarządzeniem Burmistrza Ozimka 
nr BO.0050.151.2016 z dnia 08 listopada 2016 r.

Warunkiem przyznania dotacji, pozytywnie zweryfikowanej przez Burmistrza Ozimka, zgodnie 
z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 
162 poz. 1568 ze zm.) oraz § 7 ust. 4 uchwały nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
jest wyrażenie zgody przez Radę Miejską w Ozimku na jej udzielenie.
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