
                                                          Uchwały Nr XXIX/217/09

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1 921 59 030

92120 59 030

2720

30 000

2720

24 030

                                       Załącznik Nr 10 do            

                                       Rady Powiatu w Pułtusku 
                                        z dnia 22 czerwca 2009 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące 
do sektora finansów publicznych  

Lp.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 
ZABYTKAMI
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa ul. Stare 
Miasto 2, 06 – 100 Pułtusk

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych                    
  – udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne przy zabytku 
– polegające na remoncie ceglanego sklepienia nad prezbiterium kościoła 
oraz remoncie łuku między prezbiterium i nawą, wymianie zniszczonych 
tynków wewnętrznych, remoncie gzymsów, malowaniu kościoła, 
malowaniu dachu – Kościół filialny pw. św. Stanisława Kostki w Kacicach 
wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod numerem 
A-105.

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w Sokołowie Włościańskim

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych                    
  – udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne przy zabytku 
– polegające na pracach remontowo – konserwatorskich kościoła  - 
oczyszczenie i zabezpieczenie przed grzybami i drewnojadami, wymiana 
lub wzmocnienie zniszczonych elementów więźby dachowej, 
zabezpieczenie preparatami ognioochronnymi, ekspertyza mykologiczna – 
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia N.M.P.  wpisany do rejestru 
zabytków województwa mazowieckiego pod numerem 340-A.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pułtuskiej w Pułtusku 
– posiadacz zabytku – na podstawie umowy z Parafią 
św. Mateusza



6570 5 000

2 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 50 000

92605 50 000

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

2820 50 000

Ogółem 109 030

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 
zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych                                                         
– udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich 
restauracyjnych oraz roboty budowlane przy zabytku – polegające na 
przywróceniu pułtuskiej dzwonnicy stanu z początku XX wieku – budynek 
dzwonnicy wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego 
pod numerem A-76.

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 
I SPORTU

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom


