UCHWAŁA NR XXXVI/231/2010
RADY GMINY OBROWO
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku - kościół w Łążynie II.
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, Nr 238, poz. 2390; z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007r.
Nr 192, poz. 1394; z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010r. 75, poz. 474) w związku z § 7 ust.
3 uchwały Nr XXII/141/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się na terenie Gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 56, poz. 1162
z dnia 27.05.2009r.) na wniosek Wójta Gminy Obrowo, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyznać dotację w wysokości 30.000,- zł Parafii Rzymsko-Katolickiej Św.Ap. Piotra i Pawła w Łążynie II
ujętej w rejestrze zabytków pod pozycją nr A/1277/1-2 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 110, poz. 1658 z dn. 19.09.2007r.) na dofinansowanie robót budowlanych związanych z pracami
konserwatorskimi przy kościele.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
UZASADNIENIE
Parafia Łążyn II złożyła wniosek o dofinansowanie robót budowlanych polegających na modernizacji obiektów
sakralnych. Rada Gminy podejmując uchwałę o udzieleniu dotacji przyjęła na siebie obowiązek dbania o zabytki
znajdujące się na terenie gminy.
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