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                                                                                                 Projekt uchwały  

 

 

Uchwała  Nr ……../2022 

 Rady Gminy Lubsza  

z dnia ........................ 2022 r. 

w sprawie   przyznania  dotacji z budżetu Gminy Lubsza  na remont   wieży 

kościelnej kościoła filialnego   pw. Wniebowzięcia NMP  w Kościerzycach.   

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) ,  w związku z art. 81 ust. 1 

i ust. 2  ustawy z dnia  23 lipca 2003r.  o ochronie zabytków  i opiece nad 

zabytkami ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 )  oraz Uchwały Nr XXII/161/2008 

Rady Gminy Lubsza z dnia 21.08.2008r. w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji z budżetu  Gminy Lubsza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  Rada Gminy 

Lubsza  uchwala , co następuje: 

 

§ 1. 

Przyznaje  się dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Imienia 

Maryi w Czepielowicach  na  sfinansowanie remontu ratowniczego zagrożonej 

konstrukcji  wieży kościelnej - etap 2,   kościoła filialnego  pw. Wniebowzięcia 

NMP   w Kościerzycach - zabytku  wpisanego  do  rejestru zabytków  

województwa opolskiego pod numerem: 707/64, usytułowanego  na  działce  nr 

261. 

 

§ 2. 

Kwota  dotacji  wynosi 50 %  wkładu własnego,  nie więcej jednak niż 

32 504,00  zł .  

 

§ 3. 

 

Wykonanie  uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Lubsza. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi  w  życie  z dniem  podjęcia . 

 



 

 

Uzasadnienie:  

W związku  ze złym stanem  technicznym  zabytku  i koniecznością   pilnego podjęcia prac,  

Parafia Rzymskokatolicka w Czepielowicach  wystąpiła z wnioskiem  o dofinansowanie 

remontu ratowniczego – etapu 2   konstrukcji  wieży kościelnej      kościoła filialnego   pw. 

Wniebowzięcia NMP w Kościerzycach    wpisanego  do rejestru zabytków województwa  

opolskiego.  

Zgodnie z  art. 81 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia  23 lipca 2003r.  o ochronie zabytków  i opiece 

nad zabytkami, w trybie określonym  odrębnymi przepisami dotacja na  prace  

konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do  rejestru 

może  być  udzielana przez  organ stanowiący gminy, na  zasadach określonych w podjętej 

przez ten organ uchwale. Podstawą udzielenia  dotacji  obok przepisów  ustawowych  stanowi  

Uchwała  Nr XXII/161/2008  Rady Gminy Lubsza  z dnia 21.08.2008r. w sprawie określenia 

zasad udzielania  dotacji z  budżetu Gminy Lubsza na  prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkowe.  

Koszt całego zadania  etapu  2  remontu zagrożonej konstrukcji wieży  kościelnej według 

kosztorysu zamkną się kwotą  420 751,20 zł , przy czym Parafia uzyskała  dofinansowanie  ze 

strony    Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w  wysokości 355 744,47  zł. 

Brakująca kwota to 65 006,73  zł . Propozycja wysokości  udzielenia  dotacji dla Parafii 

wynosi 50 %  brakującej kwoty  ,  nie więcej jednak niż 32 504,00 zł. Organ stanowiący  

gminy może udzielić  dotację w  wysokości 100%  nakładów koniecznych  na  wykonanie  

prac o których mowa  w  art.  77  ustawy z dnia  23 lipca 2003r.  o ochronie zabytków  i 

opiece nad zabytkami, przy czym łączna kwota  dotacji  udzielona przez ministra właściwego  

ds. spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora  

zabytków, organ stanowiący gminy bądź  powiat czy  samorząd województwa, nie  może  

przekroczyć wysokości 100%  nakładów  koniecznych  na  wykonanie  prac lub  robot.  

 

Mając powyższe  na  uwadze  podjęcie   niniejszej  uchwały  jest w pełni uzasadnione .  

 

 


