Uchwała Nr XXXIX/235/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 5281) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.2) w związku
z § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Uchwały Nr XLI/245/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24
kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków (Dz. U. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. poz. 1538 ) uchwala się, co
następuje:

§ 1. 1. Udziela się dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w
Połajewie w wysokości 4 000, 00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na przeprowadzenie prac
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/420 decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 20 czerwca 1988 r., w
zakresie remontu więźby dachowej wraz z wyminą pokrycia i orynnowania Kościoła
Parafialnego w Połajewie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2022r., poz. 583
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2021r., poz. 954

Uzasadnienie

Udzielenie dotacji możliwe jest na mocy art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 954 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/245/2014
Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Zgodnie z zapisem § 6 cytowanej uchwały Zarząd Powiatu w Radziejowie w dniu 17 lutego
2022 ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na
prace konserwatorskie. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radziejowie. W przewidywanym w
ogłoszeniu terminie do 28 lutego 2022 wpłynęły dwa wnioski.
Pierwszy z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Połajewie. Zabytek wpisanego do
rejestru zabytków pod numerem A/420 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we
Włocławku z dnia 20 czerwca 1988 roku. Kompletny wykaz wymaganych dokumentów został
załączony do wniosku, wobec czego spełnił określone warunki wskazane w ogłoszeniu
konkursowym.
Drugi wniosek wpłynął z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i
Męczennika z Broniewa. Zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/421
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20 czerwca 1988 roku. Wniosek złożony na
roboty elewacyjne części ścian oraz części dachu kościoła. Wnioskodawca nie załączył
wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursowym. Wobec powyższego nie
podlegał rozpatrzeniu.
Z uwagi na walory historyczne i architektoniczne oraz przesłanki kultu religijnego istnieją
podstawy do dofinansowania wniosku złożonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w.
Świętej Trójcy w Połajewie.

