UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ;.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ) oraz art. 81 ust. 1 w związku z art. 77 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. ( t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2187 ; zm. Dz.U.
z 2017r. poz. 1086 i poz. 1595 oraz z 2018 r. poz. 10 ) i uchwały Nr XXIX/176/2009 Rady Miasta Ostrów
Mazowiecka z dnia 23 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka , nie stanowiących jego własności, uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Przyznaje się dotację w kwocie 40 000 zł Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Ostrowi Mazowieckiej na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich na zabytkowym
cmentarzu parafialnym (wpis do rejestru zabytków Nr A – 561 decyzją z dnia 30 stycznia 1986 r.)
zlokalizowanym przy ul. Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej.
§ 2.
Dotację przyznaje się na zasadach wynikających z uchwały Nr XXIX/176/2009 Rady Miasta Ostrów
Mazowiecka z dnia 23 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, nie stanowiących jego własności.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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