UCHWAŁA NR 5.41.2019
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 20018 r. poz. 994, 1000,1349,1432,2500) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r.,poz. 2067,2245) oraz Uchwały Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
Nr 23.151.2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku. w sprawie zasad i trybu postepowania przy udzielaniu dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków niestanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz.2702,
z 2018r.poz. 4345 uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku dotacji celowej
w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na wykonanie i montaż schodów
w budynku plebanii w m. Werstok wpisanej do gminnej ewidencji zabytków pod. poz. 23 Nr karty 27, adres
położenia Werstok 2.
2. Udziela się Parafii Prawosławnej p.w.Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych dotacji celowej
w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na wykonanie prac remontowych
cerkwi wpisanej w księdze rejestru zabytków pod poz. A-583, adres położenia Dubicze Cerkiewne, ul.
Parkowa 15 polegających na wymianie rur spustowych i rynien cerkwi, wykonaniu instalacji odgromowej,
naprawie konstrukcji daszków zewnętrznych i pokrycie daszków.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą
Dubicze Cerkiewne a Parafią Prawosławną p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku i Gminą
Dubicze Cerkiewne a Parafią Prawosławną p.w.Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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