
 Uchwała nr L/1050/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 21 listopada 2005r. 

 
w sprawie podjęcia zobowiązań finansowych miasta Katowice na lata 2006, 2007, 2008 z 
przeznaczeniem na zadanie: „Rewitalizacja Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w Katowicach” 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), w związku z § 10 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 dnia 27 kwietnia 2005 r. Nr 49, poz. 1300) zmienionej 
uchwałą Nr XLIII/916/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 26 sierpnia 2005 r. Nr 
103, poz. 2782) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 § 1. Przyznać dotację wieloletnią na lata 2006, 2007 i 2008 w łącznej wysokości  
800.000 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych) na zadanie: „Rewitalizacja Kościoła 
p.w.   Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach” 
(Pl. E. Szramka 1). 

§ 2. Wprowadzić do budżetów miasta Katowice w dziale 921 – Kultura i ochrona 
       dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, po 
        stronie wydatków bieżących, kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadania:          
       „Rewitalizacja Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 
       w Katowicach”.         
   -         w 2006 r. – 300.000 zł 

-         w 2007 r. – 250.000 zł 
-         w 2008 r. – 250.000 zł 

  

z tym, że dotację za rok 2008 udzielić w terminie do 15 stycznia 2008 r. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
§ 4. Traci moc Uchwała nr XLIV/939/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. 
       w sprawie podjęcia zobowiązań finansowych miasta Katowice na lata 2006, 2007, 2008 
       z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła p.w. 
       Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 


