UCHWAŁA NR XX/216/2016
RADY GMINY WEJHEROWO
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)1) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza Apostoła w Górze dotacji celowej na
prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym w Górze polegające na wymianie
okien wraz z renowacją ścian, fragmentu podłogi na strychu oraz remoncie drzwi wejściowych do kościoła w
łącznej kwocie 25.000,-zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Dotacja celowa zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Wejherowo na 2016 rok.
§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Wejherowo do podpisania umowy z Parafią Rzymskokatolicką
pw.
Św. Mateusza Apostoła w Górze, określającej warunki wykorzystania dotacji, zgodnie z § 8 uchwały nr
III/27/2006 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Hubert Toma

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, 1646, z 2014 r.,
poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854,
1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.
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