
UCHWAŁA NR LXII/379/2022 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu Gminy Rudziniec w roku 2022 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/407/09 Rady Gminy 
Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. 
Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 154, poz. 2995 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudziniec 

postanawia, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Rudziniec dotacji: 

1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Bojszowie w wysokości 15 000 zł (słownie: 
piętnaście tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych, przy  kościele pw. Wszystkich Świętych w Bojszowie wraz z zabytkowym wyposażeniem, 
wpisanym do rejestru zabytków pod numerami A/344/60 i B/88/07. 

2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Rudzińcu w wysokości 33 000 zł (słownie: 
trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy wyposażeniu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Rudzińcu, wpisanym do rejestru 
zabytków pod numerem A/359/60. 

3) Diecezji Gliwickiej oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny w Pławniowicach w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)  na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, przy Zespole Pałacowo  - 
Parkowym w Pławniowicach, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1514/93 – włączonym do 
księgi A rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/136/10. 

4) Norbertowi Kainka w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy Zespole Pałacowo – Parkowym 
w Rudzińcu, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1347/85. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Szołtysik 
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