
UCHWAŁA NR XVII/76/19
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019 r. 
poz.506 t.j. ze zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. z 2018 r. poz.2067 t.j. ze zm.) oraz §4 uchwały nr XXVI/130/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 
25 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Chojnowa na prace 
konserwatorkie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach (Dz.Urz. Nr 276, poz. 2958) zmienionej 
uchwałą nr XXXII/153/08  Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz.Urz. z 2009 r. Nr 13, 
poz. 351) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu miasta Chojnowa w roku 2019 dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie dotacji w wysokości 20 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów 
zadania pn.: Prace remontowo-konserwatorskie elewacji frontowej wraz z konserwacją kamiennych detali 
architektonicznych budynku plebanii (XV, XIX) w Chojnowie powiat Legnica - etap III, obejmującego 
kapitalny remont elewacji frontowej budynku plebanii przy ul. Ściegiennego 4 w Chojnowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XVII/76/19

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia

28 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św.

Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie

Zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w uchwale z dnia 25

września 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Chojnowa na prace

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, Rada Miejska Chojnowa określiła

zasady udzielania dotacji. Podstawą do udzielenia dotacji z budżetu miasta jest wniosek podmiotu

ubiegającego się o dotację.

Wniosek o udzielenie dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn.: Prace remontowo-

konserwatorskie elewacji frontowej wraz z konserwacją kamiennych detali architektonicznych budynku

plebanii (XV, XIX) w Chojnowie powiat Legnica - etap III został złożony w tut. Urzędzie w dniu

12.06.2019 r. i spełnia wymogi formalne uchwały XXVI/130/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25

września 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Chojnowa na prace

konserwatorkie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, zmienionej uchwałą nr XXXII/153/08

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2008 r.

Budynek plebanii jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/3205/632.

Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu kapitalnego remontu elewacji frontowej budynku.

Planowane prace zakończą 10 letni proces przywracania świetności najstarszego budynku mieszkalnego w

Chojnowie.

Przewidywany całkowity koszt zadania - 80 546,05 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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