
 

Projekt 

 
UCHWAŁA NR…… 

RADY GMINY SIERADZ 

z dnia ……………….. 

w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Sieradz na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Sieradz, nie stanowiących jej własności.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594;  poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 81 ust.1 

ustawy  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 

z 2014r  poz. 1446), w związku z uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Sieradz z dnia 19 stycznia 

2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 

obszarze Gminy Sieradz nie stanowiących jej własności (Dziennik Urzędowy Województwa 

Łódzkiego z 2015r. poz. 372) uchwala się, co następuje: 

 

§1. 1. Przyznaje się dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, którym jest Kościół p.w. św. Walentego w Kłocku 

wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego pod nr 823/28/A w wysokości 30 000,00 

(słownie złotych: trzydzieści tysięcy) na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w.  św. Walentego w 

Kłocku z siedzibą Kłocko nr 143, gmina Sieradz. 

 

2. Przyznaje się dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, którym jest Kościół p.w. św. Anny w Chojnem wpisany 

do rejestru zabytków województwa łódzkiego pod nr 387/10/A w wysokości 30 000,00             

(słownie złotych: trzydzieści tysięcy) na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w.  św. Anny         w 

Chojnem z siedzibą Chojne ul. Główna 4, gmina Sieradz. 

 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o której mowa w § 1 określone zostaną w umowach 

zawartych pomiędzy  Parafią Rzymsko-Katolicką p. w.  św. Walentego w Kłocku z siedzibą Kłocko   

nr 143, gmina Sieradz a Gminą Sieradz oraz Parafią Rzymsko-Katolicką p. w.  św. Anny w Chojnem  

z siedzibą Chojne ul. Główna 4, gmina Sieradz a Gminą Sieradz. 

 

§ 3. Środki na dotację, o której mowa w § 1 zaplanowane zostały w dziale 921, rozdziale 92120, 

paragrafie 2720 budżetu Gminy Sieradz na 2015 rok. 

 

§ 6. Termin wykorzystania środków finansowych pochodzących z dotacji ustala się do końca 

roku budżetowego. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 

 

 


