UCHWAŁA NR LXXXIII/650/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych
do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j Dz. U. z 2017r. poz. 2187
ze zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 2018r.
w wysokości 420.000,00 zł w dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,
rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, § 2720 „Dotacja celowa na
finansowanie lub dofinasowanie obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych” w następujący sposób:
- obiekty sakralne kwota 380.000,00 zł;
- zabudowa przysłupowa kwota 40.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi i zaakceptowanymi
do realizacji wnioskami.
§2
Kwotę w wysokości 420.000,00 zł (słownie złotych: czterysta dwadzieścia tysięcy) dzieli
się dla n/w podmiotów:
I. Obiekty sakralne kwota 380.000,00 zł,
w tym:
1. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Bartłomieja w Działoszynie, Działoszyn 40,
59-916 Bogatynia, kwota 60.000,00 zł – remont muru cmentarnego przy kościele –
kontynuacja.
2. Parafia Rzymsko – Katolicka
p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Porajowie, Pl. Jana Pawła II 1, 59-921 Bogatynia - Kościół Rzymsko - Katolicki
pw. Św. Józefa Oblubieńca w Kopaczowie, kwota 110.000,00 zł – dokumentacja,
remont, uszczelnienie i kolorystyka sufitu.
3. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Bogatyni,
ul. Kurzańska 3, kwota 200.000,00 zł - prace konserwatorskie i restauratorskie
nawy bocznej, nawy głównej i chórze.
4. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Opolnie Zdroju, ul. Parkowa 10, kwota 10.000,00 zł – renowacja jednego witraża
w oknie dużym lewej nawy kościoła – kontynuacja.

II. Zabudowa przysłupowa – kwota 40.000,00 zł,
w tym:
1. Marzena i Marcin Pilszak, ul. Energetyków 28a/5, 59-920 Bogatynia - dom
przysłupowy przy Alei Żytawskiej 18 w Bogatyni, kwota 30.000,00 zł
- stodoła – renowacja konstrukcji ryglowej.
2. Krystyna Proch, Działoszyn 168, 59-916 Bogatynia – kuźnia kowalska Działoszyn
168, kwota 10.000,00 zł – remont dachu i wymiana poszycia dachowego.
§3
Traci moc Uchwała Nr LXXVII/616/18 Rady Miejskiej w Bogatynia z dnia 11 kwietnia
2018 roku w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu
miasta i gminy Bogatynia.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

