
UCHWAŁA Nr288.XLVIII.2018
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków -  Kościół parafialny w Łukomiu pw. św. Katarzyny, 
drewniany z 1761 roku, rozbudowany około 1881 roku oraz dzwonnica 
drewniana 1872 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ), art. 81 ust. lustawy z dnia 
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1446 z późn. zm.) oraz § 8 ust.l i 2 uchwały Nr 285. XLVI.2014 Rady Powiatu w 
Sierpcu z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na . 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz.2072) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji Parafii Św. Antoniego w Łukomiu na roboty 
; budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków — Kościół parafialny 

w Łukomiu pw. św. Katarzyny, drewniany z 1761 roku, rozbudowany około 
1881 roku oraz dzwonnica drewniana 1872 rok, nr rejestru zabytków : 
436, data wpisu 06.02.1978 r. w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wymianę poszycia dachowego na kościele 
oraz dzwonnicy. Wymiana łat i kontrłat oraz ewentualne uzupełnienie braków

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2018.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Warszawie Zespół w Płocku.



UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY Nr 288.XLVIII.2018 

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia 25 stycznia 2018 roku •v.

W budżecie Powiatu Sierpeckiego została określona kwota dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków w roku 2018. Niniejszą uchwałą Rada Powiatu udzieliła dotacji w związku z 
wpływem wniosku Parafii św. Antoniego w Łukomiu.


