
UCHWAŁA  NR XIX/ 151 /2008
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA  30 MAJA 2008 ROKU
 

w sprawie: udzielenia dotacji  z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 
konserwatorskich,  restauratorskich  i  roboty  budowlane  dla  obiektów 
zabytkowych  wpisanych  do  rejestru  zabytków  nie  stanowiących 
własności Gminy Borek Wlkp.

                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 
ust. 1  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)  w związku z § 7 uchwały Nr XV/105/2007 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu 
postępowania  przy  udzielaniu  i  rozliczaniu  dotacji  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie  i  roboty  budowlane  dla  obiektów  zabytkowych  wpisanych  do 
rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Borek Wlkp. (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego  Nr  29,  poz.  603)  Rada  Miejska  Borku  Wlkp.  uchwala,  co 
następuje:
 
§ 1. Udziela się dotacji z budżetu gminy:
1) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. 
     w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na remont dachu kościoła 

p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp.
2) Parafii  Rzymsko-Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Jeżewie w kwocie 

5.000,00  złotych  (słownie:  pięć  tysięcy  złotych)  na  wymianę  instalacji 
elektrycznej wewnętrznej kościoła.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała: 
Alicja Łopatka 



UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY  NR XIX/ 151 /2008

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 
konserwatorskich,  restauratorskich  i  robót  budowlanych  dla  obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy 
Borek Wlkp.

Postanowienia § 7 Uchwały Nr XV/105/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
28  grudnia  2007 roku w sprawie  zasad  i  trybu postępowania  przy  udzielaniu  
i rozliczeniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
dla  obiektów  zabytkowych  wpisanych  do  rejestru  zabytków  nie  stanowiących 
własności Gminy Borek Wlkp. nakłada na Radę Miejską Borku Wlkp. obowiązek 
przyznania dotacji na wniosek Burmistrza Borku Wlkp. 
Wskazane w uchwale prace remontowe zarówno przy kościele p.w. Pocieszenia 
NMP w Borku Wlkp. jak też w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Jeżewie, na 
które przyznano dotacje są pracami koniecznymi ze względu na zły stan obiektów, 
jak  również  bezpieczeństwo  obiektów  oraz  osób  z  nich  korzystających  
i przebywających w nich. 


