
UCHWAŁA NR XXVIII/227/21 
RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku, do którego Gmina Pilchowice nie posiada tytułu prawnego, wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami/, art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami /tekst jednolity – Dz.U. z 2020r. poz. 282 ze zmianami/ oraz § 
4 pkt 4 Uchwały Nr XXIX/244/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku, do którego Gmina 
Pilchowice nie posiada tytułu prawnego, wpisanym do rejestru zabytków /Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 listopada 
2012 r., poz. 4596/, na wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

RADA GMINY PILCHOWICE 
uchwala: 

§ 1. Udzielić z budżetu gminy na 2021 r. dotację celową w wysokości 71 809,03 zł /słownie: siedemdziesiąt 
jeden tysięcy osiemset dziewięć złotych trzy grosze/ dla Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Marcina w Stanicy 
z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej i monitorującej 
obiekt oraz jego otoczenie” oraz „Wymiana stolarki drzwiowej w kaplicy pogrzebowej”. 

§ 2. Przyznana dotacja swym zakresem obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z: 

1. zakupem i montażem instalacji przeciwwłamaniowej i monitorującej obiekt oraz jego otoczenie, 

2. wymianą i zamontowaniem nowych drzwi do kaplicy przedpogrzebowej przy kościele 
św. Marcina w Stanicy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pilchowicach oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Pilchowice. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Agata Mosiądz-Kramorz 
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