
UCHWALA NR XXXVII/295/2022

RADY POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 31 marca 2022r.

w  sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji zbudzetu Powiatu Gliwickiego ma

_

prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub

znajdujacym si¢ w gminnej ewidencji zabytkéw

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 7iart. 12 pkt ll ustawy zdnia 5 czerwea 1998 r. o samorzadzie

powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie

zabytkow iopiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 22021 r. poz. 710 zpogn. zm.), uchwaly nr

XXXVIII/290/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie okreglenia zasad

udzielania dotacji z budzetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdujacym sig w gminnej ewidencji zabytkow

(Dz. Urz. Woj. §1. 22018 r. poz. 2918 z pozn. zm.)

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co nastepuje:

§ 1. Udziela dotacji:

1) Centrum Kultury Zamek w Toszku” na ,Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku

administracyjnego (wraz z fragmentem przylegtego muru - bramy wjazdowej) zamku w Toszku

oraz projekt remontu przedmiotowego budynku” w kwocie 30.000 zi;

2) Gminie Toszek na ,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania prac

konserwatorskich pomnika sw. Jana Nepomucena zlokalizowanego na toszeckim rynku” w kwocie

4.500 zk;

3) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Sciecia Sw. Jana Chrzciciela w Pilchowicach na

Konserwacje neobarokowegooltarza bocznego gw. Franciszka w kosciele p.w. Sciecia Sw. Jana

Chrzciciela w Pilchowicach” w kwocie 28.000 zh;

4) Szpitalowi Chordb Ptuc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach na ,,Wykonanie zabezpieczen pozarowych

stropu na korytarzu poddasza- odcinek od przedsionka windy do drzwi drewnianych przy klatce

schodowej koto sali gimmastycznej” w kwocie 17.500zi.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu Gliwickiego.

§ 3. Uchwala wehodzi w zycie z dniem podjecia.

§ 4. Uchwala podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
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