UCHWAŁA NR XXXVII/280/21
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie przy
zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920, z 2021 r. poz. 1038), oraz
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 i poz. 954) oraz § 7 ust. 3 i § 8 ust. 1
Regulaminu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opoczyńskiego na prace
konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
województwa łódzkiego, stanowiące załącznik do uchwały Nr XVII/147/12 Rady
Powiatu w Opocznie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Opoczyńskiego na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
województwa łódzkiego (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2641), uchwala się co
następuje:
§ 1. Rada Powiatu Opoczyńskiego postanawia o udzieleniu w 2021 r. dotacji
z budżetu Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na prace konserwatorskie
następującym podmiotom:
1) Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie - Dom Zakonny
z siedzibą w Poświętnem na prace remontowe elewacji zabytkowego zespołu
klasztornego Etap II w wysokości 10 000,00 zł.,
2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Doroty w Petrykozach na kontynuację
remontu kościoła II Etap – orynnowanie i naprawę gzymsów ozdobnych
przedniej części kościoła wraz z malowaniem elewacji w zabytkowym kościele
parafialnym pw. św. Doroty w Petrykozach w wysokości 20 000,00 zł,
3) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Żarnowie na konserwację
drewnianych wrót wejścia głównego w zabytkowym kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Żarnowie w wysokości 10 000,00 zł.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określą umowy zawarte pomiędzy
Powiatem Opoczyńskim a:
 Kongregacją Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie - Dom Zakonny
w Poświętnem,
 Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Doroty w Petrykozach,
 Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja w Żarnowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisał:
Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

