UCHWAŁA NR XVI/446/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmujących konserwację
obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006
r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394) i § 7 uchwały
Nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 70, poz. 1119); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Przyznaje się dotację w łącznej wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł)
dla parafii polskokatolickiej p.w. św. Piotra i św. Pawła, mającej swoją siedzibę przy pl. św. Piotra
i św. Pawła nr 4/5 w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji obejmującej kontynuację prac
renowacyjnych (konserwacja, rekonstrukcja) elewacji kościoła p.w. św. Piotra i św. Pawła
w Szczecinie.
§ 2. Przyznaje się dotację w łącznej wysokości 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy zł)
dla parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła, mającej swoją siedzibę przy ul. św. Jakuba
nr 1 w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji w ramach wkładu własnego do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 p.n. Prace
renowacyjne i konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej katedry p.w. św. Jakuba w Szczecinie ,
obejmującej prace renowacyjne (konserwacja, rekonstrukcja) wnętrza kościoła p.w. św. Jakuba
Apostoła w Szczecinie.
§ 3. Przyznaje się dotację w łącznej wysokości 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt
tysięcy zł) dla parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Ewangelisty, mającej swoją siedzibę przy
ul. Św. Ducha nr 9 w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji w ramach wkładu własnego
do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
p.n. Renowacja wnętrza XIV wiecznego kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac
konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku, obejmującej prace renowacyjne
(konserwacja, rekonstrukcja) wnętrza kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Jan Stopyra
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