
 
 UCHWAŁA NR XVIII/129/12  

   RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 6 września 2012 r. 

 

 

w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa             

w Chełmży na remont kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Chełmży. 

 
 
 
      Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece            
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390,                    
z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, 
poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871) oraz § 5 ust. 3 
uchwały Nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 131, poz. 1674 oraz            
z 2011 r. Nr 89, poz. 677) uchwala się, co następuje: 
 
 
    § 1. Przyznaje się dotację w wysokości 20.000 zł. (słownie: dwadzieściatysięcy złotych ) 

dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży z przeznaczeniem na 

remont pokrycia dachowego nawy głównej kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Chełmży. 

 

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
 

do uchwały nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2012 r. 

w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa             

w Chełmży na remont kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Chełmży. 

 

 

 

       Zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca              

2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą Nr 

VI/33/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011r., o przyznaniu dotacji oraz jej 

wysokości decyduje Rada Miejska Chełmży w drodze uchwały na wniosek Burmistrza 

Miasta Chełmży. 

 

        Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży zwróciła się                         

z wnioskiem o udzielenie dotacji w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na remont pokrycia 

dachowego nawy głównej kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Chełmży. Powyższa 

inwestycja poprawi stan techniczny zabytku co wpłynie na jego atrakcyjność dla 

potencjalnych turystów odwiedzających nasze miasto. 

     

       Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. 

 

 
 
 


