UCHWAŁA NR XXVII/190/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze Gminy Prószków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378) oraz art. 77 pkt. 7 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z 2017 r. poz. 1595 oraz z 2020 r. poz. 782 i 1378) w związku
z §5 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXXIV/295/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy Prószków (Dz.Urz. Woj. Opolskiego
z 2009 r., nr 90, poz. 1310 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Przyznaje się w roku budżetowym 2020 dotację w kwocie 21 337,90 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy
trzysta trzydzieści siedem 90/100 złotych) dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Zimnicach
Wielkich, ul. Opolska 37 46-061 Zimnice Wielkie, na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego decyzją nr Ks.B.t.VI-908/1-25/93 w dniu 13 maja
1993 r.
2. Dotacja zostaje przyznana na dofinansowanie zadań obejmujących:
1) Prace konserwatorskie polegające na wykonaniu pełnej konserwacji technicznej i estetycznej przy rzeźbie
drewnianej - Krucyfiksie, umiejscowionej w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach
Wielkich. Zabytek ujęty pod nr 11 w spisie zabytków stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji wskazanej
w ust. 1.
2) Prace konserwatorskie polegające na wykonaniu pełnej konserwacji technicznej i estetycznej przy obrazie
olejnym na płótnie - Św. Anna z Marią, z ołtarza bocznego pw. Św. Anny, z kościoła parafialnego pw. św. Jana
Chrzciciela w Zimnicach Wielkich. Zabytek ujęty pod nr 4 w spisie zabytków stanowiącym załącznik nr 1 do
decyzji wskazanej w ust. 1.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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