UCHWALANRXVII/146/2020
RADY POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w= sprawie udzielenia w2020r. dotacji zbudzetu
Powiatu
Gliwickiego na_ prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub
gminnej ewidencji zabytkow

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 7 art. 12 pkt ll ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie

powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z2019r. poz.511zpozn. zm.), art 81 ust. 1 ustawy z dnia

23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkow iopiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z2020r.
poz. 282), uchwaly nr XXXVIII/290/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie okreglenia zasad udzielania dotacji zbudzetu Powiatu
Gliwickiego na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub
znajdujacym sie w gminnej ewidencji zabytkow (Dz. Urz. Woj. SI. z 2018 r. poz. 2918)
Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co nastepuje:
§ 1. Udziela dotacji:
1) Centrum Kultury .Zamek w Toszku” na_,,Cyklinowanie parkietow w pomieszezeniach
zamkowych: Biblioteka, Czytelnia, Sala Peterswaldska (duza), Sala Possadowska (mata)”
w kwocie 16.000 zt;

2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku na ,,Wykonanie prac
konserwatorskich przy oftarzu Sw. Jana Nepomucena, na elementach polichromowanych
izloconych wraz zelementami dekoracji
(w rozwinigciu)” w kwocie 20.000 zt;
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3) Rzymskokatolickie} Parafii p.w. Sciecia Sw. Jana Chrzciciela w Pilchowicach
,Pelng konserwacje oltarza bocznego Serca Pana Jezusa, XIX w.” w kwocie 15.000 zt;
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4) Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Mikotaja w Rudnie na ,,Prospekt organowy. Konserwacja
elementéw zloconych i srebrzonych - ornamenty. Konserwacja elementow polichromowanych -

struktura szafy organowej” w kwocie 15.000 zt;

5) Szpitalowi Chordb Ptuc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach na ,,Remont i odnowienie korytarzy wraz

zZrenowacjq zabytkowej posadzki kamiennej i wymiang drzwi na parterze budynku Szpitala
Chorob Ptuc im. Sw. Jozefa w Pilchowicach” w kwocie 14.000zt.
§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Zarzadowi Powiatu Gliwickiego.
§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
§ 4. Uchwata podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
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