
  

Lubsza, dnia 19.01.2023r. 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza 
 

Działając  na  podstawie  Uchwały  Nr XXII/161/2008    Rady Gminy Lubsza  z  dnia 21 

sierpnia  2008 r.  w  sprawie określenia  zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Lubsza na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku  wpisanym do 

rejestru zabytków ,  informuję  o  rozliczeniu dotacji udzielonej prze Gminę Lubsza  na   

przeprowadzenie  II etap remontu wieży kościelnej kościoła filialnego  pw. Wniebowzięcia 

NMP   w Kościerzycach  - zabytku  wpisanego  do  rejestru zabytków  województwa 

opolskiego pod numerem: 707/64, usytułowanego  na  działce  nr 261 w Kościerzycach. 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny Czepielowice 37     
złożyła   z   własnej  inicjatywy  ofertę w dniu 10.11.2022r. na  dotację  na roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa – remont ratowniczy wieży 

kościelnej pw. Wniebowzięcia NMP w Kościerzycach ETAP 2.  

Koszt całego zadania zgodnie  ze  złożonym sprawozdaniem  końcowym  

z  wykonania prac  remontowych   wyniósł   187 917,31 zł. 

Gmina dofinansowała  realizację  zadania w  kwocie 32,504 ,00 zł . 

 Zadania  zostało  wykonane przez Parafią Rzymskokatolicką p.w. Imienia Najświętszej Maryi 

Panny Czepielowice 37. 

Zgodnie  z  zawartą umową pomiędzy  Gminą  a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Imienia 

Najświętszej Maryi Panny Czepielowice 3 , Parafia przedstawiła  kserokopię faktury  oraz 

dowód jej  płatności : 

- Faktura wystawiona przez Technika WiNK Sp. z o.o.  nr 1/12/2022 z dnia 06.12.2022r.  

   przeprowadzenia  II etap remontu wieży kościelnej kościoła filialnego  pw. Wniebowzięcia 

   NMP   w Kościerzycach na kwotę  187 917,31 zł  , z tego płatną: 

- z  dotacji  udzielonej z budżetu Gminy w  Lubszy w  wysokości  32 504,00 zł. 

- ze środków własnych w wysokości  25 736 ,00  zł 

- ze środków dotacji  Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w  wysokości   

   129 677,31  zł . 

W związku z niezachowaniem  procentowego    wkładu własnego   do  wysokości  otrzymanej  

dotacji  z  budżetu Gminy Lubsza, Parafia przy rozliczeniu  zwróciła  na konto  gminy Lubsza 

dotację  w  wysokości 6768,00 zł. 

Realizacja całości zadania  II etapu remontu wieży kościelnej kościoła filialnego                             

w Kościerzycach złożonym wniosku o  dotację zamknęła się kwotą 420 751,20 zł.  

Związku z niewykorzystaniem całości  dotacji udzielonej przez Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu w  wysokości  355 744,47 zł, Parafia  dokonała  zwrotu części 

niewykorzystanej dotacji w  kwocie 226 066,55 zł . 

W  dniu  06.12.2022r. dokonano odbioru  końcowego II etapu  prac  konserwatorskich i robót  

budowlanych polegających  na  remoncie wieży Kościoła Filialnego  NMP w Kościerzycach.  

Protokół odbioru  prac  remontowych  nie zawiera  żadnych  uwag do realizacji prac. Prace 

wykonano    w zakresie zgodnym z  wydanym pozwoleniem konserwatorskim nr 284/n/2022              

z dnia 09.05.2022r. oraz decyzją nr 596/N/2022 z dnia 05.08.2022r.  

 Kierownik budowy /inspektor  nadzoru inwestorskiego oświadczył, że prace wykonane  

zostały zgodnie z projektem, pozwoleniem konserwatorskim oraz  zgodnie ze sztuką 

budowlaną 

  

Rozliczenie przekazanej  dotacji zostało przyjęte. 

 

                                                                                             Wójt 

                                                                                 Bogusław Gąsiorowski  


