
UCHWAŁA NR XXX/223/2020 
RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/204/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 
udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków - Kościele pw. Podwyższenia Św. Krzyża, przy ul. Kościuszki 48 w Brzezinach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 282 i poz. 782) w związku z uchwałą nr L/64/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 
2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zmienioną uchwałą nr XXXIX/75/09 
Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania 
dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/204/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia 
dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościele pw. 
Podwyższenia Św. Krzyża, przy ul. Kościuszki 48 w Brzezinach § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1.Udziela się dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach, 
w kwocie 18.000,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie przy 
obiekcie Kościoła pw. Podwyższenia Św. Krzyża, położonego przy ul. Kościuszki 48 w Brzezinach, 
polegające na kontynuacji remontu konserwatorskiego elewacji kościoła – ściana południowa, ściana 
wschodnia prezbiterium wraz z przyporami oraz część ściany północnej. 

2. Zakres rzeczowy prac obejmie: 

1) usunięcie i odsłonę zabytkowego wątku ceglanego, 

2) oczyszczenie, impregnację i uzupełnienie lica cegły, 

3) prace konserwatorskie w obrębie elewacji prezbiterium – ściany wschodniej, południowej wraz 
z przyporami od strony południowej i północnej oraz części ściany północnej.”..  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Grzegorz Maślanko 

Id: FA989B22-821F-4047-8E9A-31343DF1442F. Podpisany Strona 1




