
UCHWAŁA NR LIII/1074/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2018 na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187), w związku §11 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/792/05 Rady Miasta Katowice 
z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 27 kwietnia 2005 r. 
Nr 49, poz. 1300 z późn.zm.)

Rada Miasta Katowice
 uchwala:

§ 1.  Udzielić dotacji z budżetu miasta Katowice na 2018 rok na następujące prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane: 

1) Rzymskokatolicka Parafia pw. Św.Św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach - Dębie – wymiana 
więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu nad kaplicą północno - zachodnią, na wieżyczce sygnaturki na 
skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu kościoła – kontynuacja prac, etap VI w kwocie: 205.500,00 PLN 
brutto;

2) Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Chrystusa Króla w Katowicach – remont konserwatorski 
elewacji południowo-zachodniej budynku katedry wraz z odwodnieniem dachu, remont elewacji i dachu 
budynku zakrystii oraz wymiana okien, remont pylonu wschodniego – strefa wejścia głównego, strona lewa 
katedry w kwocie: 700.000,00 PLN brutto;

3) Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach – renowacja elewacji wieży 
kościoła poniżej hełmu – elewacja północna - kontynuacja prac, etap IV w kwocie: 100.000,00 PLN brutto;

4) Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach - remont konserwatorski organów firmy Sauer opus 
1240 wybudowanych w 1922 roku z użyciem organów Carla Volkmanna  z roku 1865 w kościele pw. 
Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Warszawskiej 18 w Katowicach  - kontynuacja prac, w kwocie: 
200.000,00 PLN brutto;

5) Wspólnota Mieszkaniowa kamienicy przy ul. Słowackiego 22 i ul. 3 Maja 40 w Katowicach – remont 
elewacji frontowej kamienicy – elewacja od strony ul. Słowackiego 22 i narożna część elewacji od strony 
ul. 3 Maja 40 w kwocie: 100.000,00 PLN brutto.

Łączna kwota dotacji wynosi: 1.305.500,00 PLN brutto.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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