
UCHWAŁA NR XXIV/210/21 
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.1)) oraz § 7 ust. 2 uchwały Nr XXXIII/348/06 Rady Miejskiej w Grodkowie 
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 63 poz. 1977 ze 
zm.2)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyznaje się dotację na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Żelaznej z siedzibą Żelazna 56, 49-200 
Grodków. 

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 obejmuje prace konserwatorskie polegające na utrwaleniu substancji 
zabytku tj. prace konserwatorskie przy tabernakulum ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi 
Śląskiej w Żelaznej, gmina Grodków – wpisanego do rejestru zabytków ruchomych województwa opolskiego 
decyzją numer ks.B.t.II-467/68 z dnia 12 października 1968 r. 

§ 3. Wysokość przyznanej dotacji wymienionej w§1 wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych 00/100), to jest mniej niż 50% nakładów koniecznych na wykonanie przewidzianych prac. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie na okres 1 miesiąca. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Jadwiga Demska 

 
1) Dz. U. z 2020. poz. 782 i poz. 1378. 
2) Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010r., Nr 35, poz. 485. 
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