
UCHWAŁA NR XXIV/218/13 

RADY GMINY WIDAWA 

z dnia 19 września 2013 r. 

 

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Widawie z przeznaczeniem na roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków - budynku klasztornym pobernardyńskim, przyległym 

do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 938), art. 77 i 81 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. 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, z 2010 r. 

Nr 75 i Nr 130, poz.871) oraz uchwały Rady Gminy Widawa Nr XXIII/213/13 z dnia 

27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4054) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Widawa dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie, z przeznaczeniem na roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków - budynku klasztornym pobernardyńskim, 

przyległym do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XVII w.), polegające na 

remoncie więźby dachowej i wymianie pokrycia dachowego na skrzydle zachodnim 

i południowym – etap III, zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

 

§ 2. Dotację przyznaje się w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych), na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Widawa Nr XXIII/213/13 z dnia 

27 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4054) 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 Widawa. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


