
UCHWAŁA NR XLIII/349/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/335/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 maja 2022  w sprawie 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie 
gminy Żarów. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2022.559 t.j.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U.2022.840 t.j.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 
t.j), w związku z §6 ust. 1 Uchwały nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Żarów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków 
znajdujących się na terenie Gminy Żarów (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 31 maja 2021 r. poz. 2620 ze zm.) oraz po 
przedstawieniu opinii Komisji powołanej Zarządzeniem nr 20/2022 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 1 lutego 
2022 r. Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLI/335/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 maja 2022 w sprawie przyznania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Żarów, wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Stanisława B.M. w Bukowie na prace konserwatorskie przy 
kamiennych elementach wystroju prezbiterium w Kościele filialnym w Pożarzysku  –  w kwocie 
8.880 zł. brutto (słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych)”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Iwona Nieradka 

 

Id: 658E6A72-1AB8-40A6-A236-6EC1B4D75645. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/335/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 maja  2022  w sprawie 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie 
gminy Żarów. 

W związku z pismem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B.M w Bukowie w sprawie zmiany 
zakresu prac oraz kosztorysu dot. prac konserwatorskich przy kamiennych elementach wystroju prezbiterium 
w Kościele filialnym w Pożarzysku, należało zaktualizować kwotę przyznanej dotacji. 

Kwota dotacji w II naborze na powyższe zadanie wynosiła 15.405 zł. Ze względu na zmianę zakresu prac oraz 
kosztorysu kwota dotacji została pomniejszona o kwotę 6.525 zł. 

Mając na uwadze powyższe zmiana uchwały jest zasadna. 

sporządziła: 

Katarzyna Banasik-Bendlewska, inspektor ds. nieruchomości i gospodarki przestrzennej 
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