
Projekt

z dnia  2 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku - Ochojcu 
dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), w wykonaniu 
§ 5 ust. 2, w związku z § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (Dz. Urz. Woj Śl. 
Nr 70 poz. 1241 ze zmianą),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję 
Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Udzielić Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku - Ochojcu dotacji 
celowej w kwocie 170 000 zł z budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok na prace konserwatorkie, restauratorskie 
lub roboty budowlane, polegające na remoncie konserwatorskim kaplicy architektonicznej pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej, położonej na działce nr 1021 przy ul. Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu, znajdującej się 
w wykazie zabytków nieruchomych i obiektów małej architektury Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta 
Rybnika, przyjętej Zarządzeniemnr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 2 lutego 2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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