
 
Uchwała Nr XXXVII/298/2014 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 26 marca 2014 r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach   

 
 

Na Podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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.) 

oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.                     

z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/363/2010 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji                     

z budżetu Powiatu Namysłowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rady Powiatu Namysłowskiego 

uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Udziela się z budżetu Powiatu Namysłowskiego Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach dotacji celowej w kwocie 

12.000 zł z przeznaczeniem na prace budowlane przy kościele parafialnym p.w. Narodzenia 

NMP i św. Marcina w Strzelcach.    

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Uchwałę umieszcza się na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego 

www.bip.namyslow.pl oraz ogłasza się na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu  
           Namysłowskiego  
 
         Roman Półrolniczak  



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/363/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 

kwietnia 2010 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu 

Namysłowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, dotacje mogą być udzielane osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku.  

Dotacja jest udzielana na podstawie pisemnego wniosku, który składa się do 30 września roku 

poprzedzającego rok przyznania dotacji.  

 
 


