
UCHWAŁA NR XLII/297/22 
RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2022 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 uchwały nr XXX/220/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 
29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
5 maja 2021 r. poz. 1239), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyznaje się dotację celową w roku budżetowym 2022: 

1) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jerzego w Prószkowie, ul. Rynek 19, 46-060 Prószków, na prace 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Konserwacją barokowego, drewnianego, 
złoconego i polichromowanego ołtarza p.w. św. Rodziny z kościoła p.w. św. Jerzego w Prószkowie” 
w kwocie 56.653,33 zł;    

2) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. Klimasa 18, 46-
050 Tarnów Opolski, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pełną 
konserwacją techniczną i estetyczną zagrożonego zniszczeniem ruchomego wyposażenia z gotyckiej 
kaplicy św. Marcina w kościele św. Marcina w Tarnowie Opolski” w kwocie 43.346,67 zł.    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Opolu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Opolskiego 

 
 

Stefan Warzecha 
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