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UCHWAŁA NR XXI/154/2016
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych, konserwatorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1446, Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774, 1505) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w 
Głogówku Nr XX/147/2008 z dn. 23.04.2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 
Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich;

1) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła, ul. Kościelna 2, 48-250 Głogówek w kwocie 
60 000,00zł, na zadanie pn.: Głogówek, kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.), prace 
konserwatorskie przy dekoracji malowideł ściennych i sztukaterii w północnej nawie bocznej wraz z 
wyposażeniem, etap 3.

2) Klasztorowi Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), ul. 
Klasztorna 3, 48-250 Głogówek w kwocie 50 000,00zł na zadanie pn.: Rekonstrukcja stolarki okiennej w 
północno-wschodnim skrzydle klasztoru i zachodnim od strony wirydarza w Głogówku (III etap).

3) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętej Anny Zawada-Golczowice 2, 48-250 Głogówek w kwocie 
30 878,78zł, na zadanie pn.: Remont zabytkowej  kapliczki przydrożnej w Zawadzie.

4) Fundacji Glogovia, ul. Kościelna 2, 48-250 Głogówek w kwocie 10 000,00zł na zadanie pn.: Kompleksowa 
konserwacja okna witrażowego nad wejściem i okienek latarni w kaplicy św. Józefa.

5) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Kazimierz 78, 48-250 
Głogówek w kwocie 18 121,22zł, na zadanie pn.: Prace konserwatorskie - remont i konserwacja organów 
kościelnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

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