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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

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

w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach. 

Na podstawie  4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. 2022 r. poz. 528),  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. 2022 r. poz. 840),  art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. 2021 r. poz. 305) oraz § 4 ust. 13 uchwały nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 
14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych 
w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2020 r. 
poz. 3043) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Udziela się dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach. 

2. Dotacja o której mowa w ust. 1 udzielana jest ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Buskiego 
przeznaczonych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się 
na terenie Powiatu Buskiego. 

3. Dotacja o której mowa w ust. 1 udzielona zostaje z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
o nazwie: "Ratunkowe prace konserwatorskie gotyckiego sklepienia wraz z kamiennymi żebrami, zwornikami 
i wspornikami we wnętrzu nawy (przęsło zachodnie) kościoła parafialnego z 1378 r. pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach". 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 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 zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 
może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach 
określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Przedmiotowe zasady określa uchwała nr XVIII/201/2020 
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu 
Buskiego. 

Decyzje w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku podejmuje stosowną uchwałą Rada Powiatu w Busku - Zdroju. 

W dniu 6 czerwca 2022 roku - Komisja do spraw oceny wniosków na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dokonała oceny formalnej 
i merytorycznej wniosków złożonych w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju 
uchwałą nr 763/2022 z dnia 11 maja 2022 r. W związku z powyższym za zasadne uważa się podjęcie uchwały 
w przedmiotowej sprawie. 

Id: CE25AA48-E9B8-444F-8373-9A90188AB687. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



