Uchwała Nr XLVI / 263 / 2010
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy kościele p.w. Św. Anny w Gdakowie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
Na podstawie art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późń. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr
142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje
§ 1.
1.

Postanawia się udzielić w 2010 r., z budżetu gminy dotacji celowej w kwocie 60000 zł Parafii
p.w. Św. Stanisława Kostki 82-550 Prabuty Rodowo 18 z przeznaczeniem na wykonanie prac
remontowo – konserwatorskich kościoła p. w. Św. Anny w Gdakowie, w których zakres
wchodzi w szczególności: remont dachu polegający na rozbiórce istniejącego pokrycia,
uzupełnienie więźby dachowej deskowanie, wiatroizolacja z folii lub membrany, wymiana
łacenia, wymiana pokrycia ceramicznego, obróbki blacharskie, konserwacja więźby środkami
grzybobójczymi i przeciwpożarowymi wykonanie podłogi, naprawa sztycy z elementami
metaloplastycznymi, uzupełnienie więźby dachowej, deskowanie i łacenie, wymiana pokrycia z
blachy ocynkowanej na miedzianą, remont schodów i drzwiczek wieży, impregnacja środkami
grzybobójczymi i ognioochronnymi, odnowienie elementów architektonicznych, odwodnienie i
osuszenie murów kościoła, wymiana zawilgoconych tynków zewnętrznych i wewnętrznych,
malowanie ścian, wymiana odgromienia.

2.

Udzielenie dotacji następuje na warunkach określonych uchwałą nr IX/33/2007 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 6 czerwca 2007 r., w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i
rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

