UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2022
RADY GMINY STOLNO
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
św. Bartłomieja w Wabczu
Na podstawie 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 i 954) oraz § 8 ust. 3 Uchwały Nr XXXIV/250/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
obiektach wpisanych do rejestru zabytków (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 09.01.2018 r. poz.211) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Udziela się dotację celową w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) na rzecz
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Wabczu na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu
prac konserwatortskich empory chóru w kościele pw. św. Bartłomieja w Wabczu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stolno
Paweł Pudrzyński

Id: 283927C6-226D-4D19-B21B-5848AC4E5C7A. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie
W terminie do 30 marca 2022 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w św Bartłomieja w Wabczu zwróciła się
z wnioskiem o przyznanie w 2022 r. dotacji celowej na zadanie pn. "Empora chóru muzycznego z kościoła
parafialnego w Wabczu - kościół pw. św. Bartłomieja, 86-212 Wabcz" w zakresie usunięcia wtórnych
przemalowań z całej powierzchni obiektu. Po odsłonięciu pierwotnych opracowań malarskich zostaną one
wzmocnione i zabezpieczone warstwą interwencyjną. Wykonana zostanie dezynfekcja obiektu. Budulec obiektu
- drewno zostanie uzupełnione w miejscach ubytków oraz poddane impregnacji loaklnej. Uzupełniona i
zrekonstruowana zostanie warstwa zapraw. Oryginalna warstwa polichromii zostanie wyretuszowana scalająco,
a braki zostaną zrekonstruowane w formie oryginału. Warstwy pozłotnicze również zostaną zrekonstruowane w
technice oryginału.
Rada Gminy Stolno w uchwale nr XXXIV/250/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. określiła zasady udzielania
dotacji z budżetu Gminy Stolno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, które zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, może obejmować dotacje na prace konserwatorskie, restaratorskie i roboty budowlane
m.in. na: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez odnowienie lub uzupełnienie
tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla
tego zabytku kolorystyki;
Urząd Gminy Stolno dokonał sprawdzenia złożonego wniosku pod względem formalnym, dokonał wstępnej
kwalifikacji wydatków oraz sporządził opinie dotyczącą zasadności przyznania dotacji i przedstawił ją Wójtwi
Gminy Stolno. Wójt Gminy Stolno na podstawie sporządzonej opinii przedłożył Radzie Gminy Stolno w dniu
08.04.2022 r. wniosek o przyznanie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w św. Bartłomieja w Wabczu w
wyskości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) tj. w kwocie zabezpieczonej ze środków
budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków
Mając powyższe na względzie podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.
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