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z dnia  23 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 

położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Głogówek 

Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 77 i 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.) oraz w związku z Uchwałą 
Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXXII/322/2020 z dn. 21.12.2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze 
Gminy Głogówek – Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla Rzymskokatolickiej 
Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła, ul. Kościelna 2, 48-250 Głogówek w kwocie 25 000,00 zł, na zadanie 
pn.: Głogówek, kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.): remont elewacji w zakresie zakrystii. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku NR XXXII/322/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  lub znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Głogówek, w dniu 31 stycznia 2022 roku 
ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji z terminem składania 16.02.2022 r. Na ten cel przeznaczono 
25 000,00 zł. Został złożony jeden wniosek na 25 000,00 zł przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Św. 
Bartłomieja Apostoła, ul. Kościelna 2, 48-250 Głogówek, na zadanie pn.: Głogówek, kościół pw. Św. 
Bartłomieja Apostoła (XIV w.): remont elewacji w zakresie zakrystii. Wniosek spełnił wszystkie wymagania 
formalne, zatem przyznaje się wnioskowaną kwotę dotacji.  
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