
 

 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR …/…./2022 

RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

z dnia …… 2022 r. 

w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji  z budżetu Gminy Kulesze Kościelne  na prace 

konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559)  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 z późn. zm.) w związku 

z § 6 ust 1 uchwały Nr 69/XIII/08  Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 9 kwietnia 2008 roku 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. 

Nr 103, poz. 1057) Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się w 2022 roku Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja  

w Kuleszach Kościelnych dotacji celowej w kwocie: 325 300,00 złotych ( słownie: trzysta 

dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych) na wykonanie prac konserwatorskich i robót 

budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku oraz konstrukcji południo-

zachodniej wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego pw. św. 

Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych, wpisanym Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Łomży z dnia 31.08.1987 r. do rejestru zabytków pod nr A-312. 

§ 2. Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia dotacji określi umowa zawarta pomiędzy 

Gminą Kulesze Kościelne a Parafią o której mowa w § 1 uchwały, z uwzględnieniem zasad 

określonych uchwałą Nr 69/XIII/08  Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 9 kwietnia 2008 

roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

                                                       Grzegorz Kossakowski 

 


