UCHWAŁA NR XXIV/146/2020
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie: dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 282 i 782) oraz zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały nr VIII/48/2007
Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyznaje się dotację Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela
i św. Jana Ewangelisty w Lwówku na wykonanie zabezpieczeń konstrukcyjnych kościoła w obrębie
posadowienia wieży - etap II jako prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, w roku budżetowym 2020 wynosi 50 000,00 zł (pięćdziesiąt
tysięcy złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku
Piotr Przewoźny
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/146/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 września 2020r.
Zadania własne gminy obejmują sprawy związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Zgodnie
z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gmina może udzielać
pomocy materialnej w celach związanych z ochroną i konserwacją zabytków wpisanych do rejestru,
w formie dotacji, na zasadach przyjętych uchwałą przez organ stanowiący. Obiekt wymieniony w uchwale
jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 2385/A.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
Piotr Długosz
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