
U C H W A Ł A  nr   XXXI /  148  /09                                                                               
RADY GMINY  CISEK  

                                                     z  dnia   23 listopada  2009 r. 
 
w sprawie udzielenia dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. 
Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875:        z 2007 r. Nr 1952 poz. 1394; z 2009 r. Nr 31 poz. 206 ) 
oraz § 5 pkt. 1 i 2 uchwały nr XXIX/135/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009 r. w 
sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Cisek na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  
(Dz. Urzędowy. Województwa Opolskiego  Nr  79/09  poz. 1178), Rada Gminy Cisek 
uchwala co następuje: 
 
                                                                       § 1. 
Udziela się w roku budżetowym 2009 dotacji w wysokości  25 000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia pięć  tysięcy złotych) na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia N.M.P  
w Cisku z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę wentylatorki oraz rozbudowę systemu 
grzewczego w Kościele Parafialnym w Cisku . 
 
                                                                       § 2. 
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczenia  oraz sposób kontroli wykonanego 
zadania określa uchwała Rady Gminy Cisek Nr XXIX/135/09 z dnia 27 lipca 2009 r.             
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Cisek na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. 
 
                                                                      § 3. 
Źródłem dotacji są środki zapisane po stronie wydatków budżetu gminy Cisek na 2009 rok,  
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120  Ochrona zabytków      
i opieka nad zabytkami, § 2720 ( dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych). 
 
                                                                      § 4. 
Upoważnia się Wójta Gminy Cisek do zawarcia w imieniu Gminy z Parafią pw. Nawiedzenia 
NMP w Cisku  umowy o udzielenie dotacji. 
 
                                                                      § 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 
 
                                                                      § 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

         Przewodnicząca 
       Rady Gminy Cisek 
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 


