
PROJEKT 

UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 23 marca 2017 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Zagwiździu na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. 

j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446) oraz § 5 ust. 7 Uchwały Nr XIV/172/09 Rady Gminy Murów z dnia 

21 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Murów na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Op. z 2009 r. 

Nr 81 poz. 1195, z 2011r. Nr 121, poz. 1439), Rada Gminy Murów uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu ul. Górki 4 na konserwacje ołtarza 

głównego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Murów 

Andrzej Puławski  
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UZASADNIENIE 

 

do uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Zagwiździu na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 

 

         Postanowienia § 5 ust.8 uchwały Nr XIV/172/09 Rady Gminy Murów z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, nakładają na Radę Gminy Murów obowiązek podjęcia uchwały o przyznaniu lub odmowie dotacji 

z budżetu gminy. Przeznaczony do remontu dach kościoła P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu 

posiada wartość zabytkową, artystyczną i historyczną. Zbudowany został na początku XX w. We wrześniu 2016 r. 

wnioskiem o udzielenie dotacji wystąpił Ksiądz Proboszcz kościoła w Zagwiździu.  

W związku z powyższym w budżecie na rok 2017 zarezerwowano kwotę 25.000,00 złotych na konserwacja ołtarza 

głównego.  
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