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UCHWAŁA NR XIX/409/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2012 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 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późń. zm.), w wykonaniu §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. zmianami. 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Udzielić dotacje z budżetu miasta Katowice na 2012r. na następujące prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane: 

1) konserwacja i remont schodów przy wejściu głównym kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny w Katowicach w kwocie 70.000 PLN brutto ; 

2) renowacja elewacji wieży Kościoła pw. Św.Św. Piotra i Pawła w Katowicach poniżej hełmu – etap I w 
kwocie 96.023,00 PLN brutto ; 

3) konserwacja elewacji zewnętrznej kościoła p.w. Św. Józefa w Katowicach-Załężu etap IV ściana północna 
w kwocie 239.969,00 PLN brutto ; 

4) remont (zabezpieczenie i wzmocnienie) oraz wymiana więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu nad absydą 
prezbiterium kościoła i nad kaplicą południowo-wschodnią kościoła pw. Św.Św. Jana i Pawła Męczenników 
w Katowicach-Dębie – etap III w kwocie 295.000,00 PLN brutto. 

Łączna kwota dotacji wynosi: 700.992,00 PLN brutto . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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