UCHWAŁA NR XXXIX/455/21
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rej. 630/59, położonym na
terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372, z późn. zm.1)) i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 710, z późn. zm.2)) oraz § 9 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XIX/198/20 Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta
Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 776) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala,
co następuje:
§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie-Koźlu
dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie nakładów koniecznych ujętych w zadaniu p.n.: Renowacja
ceglano-kamiennych przypór wieży kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w KędzierzynieKoźlu Etap II, remont przypór 3, 4, 5, 6 w wysokości 80.000,00 zł, tj. 49,46% maksymalnego udziału środków
budżetowych miasta Kędzierzyn-Koźle w całkowitych kosztach prac budowlanych przy zabytku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle, który zawrze z Dotowanym
umowę o udzielenie dotacji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Kędzierzyn-Koźle
Ewa Czubek

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1834.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 954.
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