PROJEKT PREZYDENTA MIASTA

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RUDA Ś LĄSKA

riPI IW NR 22//6

z dnia

w sprawie przyznania dotacji celowej z budtetu miasta na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegaj ą cych na remoncie dachu i elewacji budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. ks. Niedzieli 32 w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z pó ź niejszymi zmianami), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ą dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1445 z póź niejszymi zmianami), w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pó źniejszymi zmianami)
i § 6 ust. 2 uchwały nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda ś lą ska z dnia 25.06.2009 w sprawie zasad
i trybu postę powania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, nie stanowią cych własnoś ci gminy, na wniosek Prezydenta Miasta Ruda ś ląska

Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Przyznać GSM „Luiza" z siedzib ą przy ul. Wolności 412 w Zabrzu dotacj ę w wysokości
95 000,00 zł (słownie dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych) z przeznaczeniem na remont dachu
i elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. ks. Niedzieli 32 w Rudzie ś ląskiej —
Bielszowicach (wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/176/06 dnia 3 marca 2006 roku).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Prezydentowi Miasta Ruda śląska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie

dot. uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z bud żetu miasta
na dofinansowanie prac konserwatorskich polegaj ą cych na remoncie dachu i elewacji
budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. ks. Niedzieli 32 w Rudzie śląskiej —
Bielszowicach.
Budynek przy ul. ks. Niedzieli 32 nale ży do osiedla składające się z sześciu budynków
usytuowanych wzdłuż ul. ks. Niedzieli w Bielszowicach wybudowanych ok. 1905 roku dla
pracowników dozoru technicznego kopalni „Bielschowitz". Obiekty maja zró żnicowaną formę
dzię ki zastosowaniu zindywidualizowanego detalu architektonicznego i form dachów.
Budynki posiadaj ą elewacje tynkowano-ceglane o elementach architektonicznych
wykonanych z cegły (gzymsy, obramienia okienne) oraz z drewna — partie poddasza
i szczyty budynku, wykonane w konstrukcji szachulcowej. Proponowane prace
konserwatorskie mają za zadanie remont dachu oraz przywrócenie dawnej świetności
elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Ks. Józefa Niedzieli 32.
Realizacja tego zadania, w proponowanej formie dotacji uchwalonej przez Rad ę
Miasta oraz zgodnie z zasadami okre ślonymi uchwalą nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda
ślą ska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu post ę powania o udzielenie, rozliczenie
i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowi ących własnoś ci
gminy, jest uzasadniona.
Informuję jednocześ nie, te na realizacj ę powyż szej uchwały są zagwarantowane
środki w budż ecie miasta w rozdziale 92120 § 2720 — ochrona i konserwacja zabytków.
Ogólny koszt prac renowacyjnych wynosi 211 700 z ł , proponowana dotacja
w wysokości 95 000 zł stanowi 44,87 % dofinansowania.
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