UCHWAŁA NR XXIV/228/2020
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie
gminy Rzgów
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. z 2019 r. poz. 2245, zm. z 2020 r. poz. 1649,
poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), w związku z uchwałą Nr XXXIII/244/2017 Rady Miejskiej
w Rzgowie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na terenie Gminy Rzgów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r., poz. 1449) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Udziela się w 2020 roku dotacji w wysokości 198 000,00 zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie zadania pt.: „Remont wnętrza
kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie” polegającego na:
1) renowacji ołtarza głównego;
2) remoncie wnętrza kościoła parafialnego.
Wyżej wymienione prace lub roboty dotyczą:
᠆ zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie,
wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 29 sierpnia 1967 r. L.dz. KL.IV680/420/67 nr rejestru A/155/189 (numer po zmianie A/271) oraz
᠆ wyposażenia kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie,
wpisanego do rejestru zabytków ruchomych decyzją z dnia 1 czerwca 1971 r. L.dz KL.IV660/59/71 nr rejestru B/95/91.
§ 2. Dotacja wypłacona będzie z działu 921, rozdział 92120, w nazwie: zadania z zakresu
ochrony zabytków, gdzie zostały zabezpieczone środki na dotacje celowe dla jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.
§ 3. Zasady przekazania dotacji, tryb rozliczenia oraz zasady kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji określi umowa zawarta pomiędzy gminą Rzgów reprezentowaną przez
Burmistrza Rzgowa, a Rzymsko-Katolicką Parafią p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Rzgowie reprezentowaną przez Proboszcza.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.
§ 5. Uchwała wchodzi
zwyczajowo przyjęty.
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Uzasadnienie
Uchwała przewiduje upoważnienie Burmistrza Rzgowa do udzielenia dotacji na wniosek
Rzymskokatolickiej Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie.
Przedmiotem dotacji będą prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
polegające na:
1) renowacji ołtarza głównego;
2) remoncie wnętrza kościoła parafialnego.
Dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych prowadzonych
na obiektach wpisanych do rejestru zabytków przyczynia się do zachowania historycznych
elementów krajobrazu kulturowego gminy. Prace konserwatorskie są pracami
specjalistycznymi i przez to kosztowniejszymi niż standardowe remonty. Dotacje z budżetu
gminy pomagają właścicielom i użytkownikom zabytków na utrzymanie obiektów w dobrym
stanie technicznym.
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