
UCHWAŁA Nr XXXI/235/13
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

f daia 23 r,^ż'd7'ietnika 2013 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konser.watorskie, restauratorskie i roboĘ
budorr'lane prz} zabytkach, tvpisan!.ch do rcj€stru zabytków .

Na podstawie art' 18 ust' 2 pkt 15 Llstawy 7 dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz'|J'z2013t.poz' 594 i poz' ó45 )' an' 8 ] ust' 1 uslawy z dnja 23 ]ipca2003 r' o ochronie
zabytków iopicce nad zabytkami (Dz.tJ.Nr |62.poz' 1568'z2004 r' Nr96. poz.959jNr2j8'
poz. 2390. z 2006 r. Nr 50. por. 362 i Nr 126. poz. 875. z 2007 t. Nr 192- poz.1394. z 2009 r. Nr
i l. poz.206 i Nr 97. poz.804 oftzz2Dll t. Nr 75. poz. 474 i Nr 130 poz. 871) orar S 7 uchwaly
nrXLVlII/360/10 Rady Miasta Ra\\.a Mazowieoka z dnia 30 czcrwca 20l0 r' w spra\łie
określenia zasad udZiclania dolacji na prace konserwatolskic, restaulatolskie lub roboty
budowlane przy zabytkaclr wpisanych do rejęstlu 7-ab}tków Mias1a Rawa Mazowiecka (Dziennik
Urzędowy województwa ł,ódzkiego Nr 272,po7',2245) Rada Miasta Ra}va Mafowiecka
uchrraIa, co następuje:

$ l. Udziela się rł' 20 J3 r. Z budżetu Miasta RaWa Mazowieoka dotacji na prace
konserwalorskic. restauratorskie ora7 roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Ęestru
zabylków Miasta Rawa Mafowiccka:
1) Parafii Rzymsko-Kato]ickiej Niepokalancgo PoczęciaNMP. Pl. Piłsudskiego 9.

96.200 Rawa Mazort.iecka na zakończenie remontu zakrystii' przybudóu'ek' dzwonnicy .
kościoła pod rvez*_aniem Nicpokalanego Poc7'ęcia N.M.P. w \ł}sokości 30 000.00 zł.
(słownic: trzydzieści tysięcy Złotych)'

2) Parafii Rzymsko-Katolickiei pod wezwaniem SWiętego Pawła od Krzyża,
ul. Ks. l. Skolupki 3' 96-200 Rawa Mazowiecka na konserwację flgur s\łięlego Augustyna
i Srt'iętego Grzegorza barokort.ego ołtarza głównego z 2 połowy XVIII W' w kościele pod
wez\łanicm w[iebolvzięcia N'M.P. w Wysokości 19 000.00 fł.(słou.nie: dziewiętnaście
tysięcy zlotych).

$ 2. Wykonanie uchrł,aly powierza się Burnristrzowi Miasta Rawa Mazowiecka'

$ 3. tJohu.ała Wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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