
UCHWAŁA NR LXIV/843/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza 
Katedralnego w Sandomierzu

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 2187 z późn. zm.), oraz 
uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2007r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. 

Udziela się z budżetu Gminy Sandomierz dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy 
Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania: konserwacja 
nagrobka rodziny Turkiwicz znajdującego się w kwaterze prawosławnej, nagrobka rodziny Wernerów 
oraz nagrobka rodziny Sochów znajdujących się w sektorze III Cmentarza Katedralnego 
w Sandomierzu

§ 2. 

Dotacja celowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu na 2018 rok, 
w wysokości 20 000,00 zł.

§ 3. 

Szczegółowe warunki przyznania dotacji celowej, przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Społecznym Komitetem Odnowy Cmentarza Katedralnego 
w Sandomierzu a Gminą Sandomierz. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta 
Sandomierz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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Uzasadnienie

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu złożył dnia 13 sierpnia
2018r. wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków. Mowa tutaj o trzech nagrobkach rodziny Turkiewicz, Wernerów oraz Sochów. Obiekty
te zostały wpisane do rejestru zabytków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Kielcach ma mocy decyzji nr ZRRiD.RR.5140.1.5.2018 z dnia 17.07.2018r. Numer
rejestru zabytków to:414B (poz. 1-4). Obiekty te są w złym stanie technicznym i wymagają
podjęcia pełnego zakresu prac konserwatorskich. Aby było możliwe udzielenie takiej pomocy
konieczne jest podjecie stosownej uchwały.
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