
UCHWAŁA NR LXVII/611/2018
RADY MIASTA MARKI

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki z przeznaczeniem na sfinansowanie 
w 2018 roku prac konserwatorskich, restauratorskich

lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Na podstawie:  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) oraz  w związku z § 8 ust. 1 uchwały nr LV/465/2017 Rady Miasta 
Marki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
lub gminnej ewidencji zabytków, Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem 
na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto 
Marki zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Masta 
Marki

Michał Jaroch

Id: FE255C67-469E-4826-A044-E4D962F4C33F. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr LXVII/611/2018

Rady Miasta Marki

z dnia 17 października 2018 r.

Wykaz wniosków o przyznanie w 2018 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Lp. Nazwa 
beneficjenta

Nazwa zabytku Nazwa zadania/ Zakres 
prac lub robót budowlanych

Wysokość 
wnioskowanej 

dotacji

Wysokość 
przyznanej 

dotacji

1. Ks. Proboszcz 
Kazimierz 
Sztajerwald 
działający 
w imieniu Parafii 
p.w. świętego 
Izydora 
w Markach

Kościół 
Niepokalanego 
Poczęcia NMP, 
Parafia p.w. św. 
Izydora w Markach

1. Ocieplenie stropu Kościoła 
wełną mineralną z membrana 
paroprzepuszczalną,

2. Przegląd, czyszczenie, 
naprawa i wymiana 
uszkodzonych fragmentów 
rynien w górnej części 
Kościoła,

3. Wykonanie uszczelnienia 
przeciwwilgociowego części 
murów w okolicach bocznych 
wejść do Kościoła od strony 
północnej metodą iniekcji,

4. Naprawa lub wymiana 
uszkodzonych dachówek na 
parapetach, impregnacja 
gzymsu pod oknami wokół 
całego obiektu.

50 000 zł 50 000 zł
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