UCHWAŁA NR XXIII/208/2017
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Osięciny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z późn. zm.2))w związku z § 2 i 3 uchwały Nr VI/47/2015 Rady
Gminy Osięciny z dnia 8 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz.
Woj. Kuj. – Pom. z 2015r., poz. 1756)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się dotacji z budżetu Gminy Osięciny dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej
w Osięcinach w kwocie 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)z przeznaczeniem na
wymianę pokrycia części dachu od strony południowej na kościele – etap II (wpisanego do rejestru zabytków pod
numerem 82/A).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osięciny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz.730,
poz.935.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 397, poz.774, poz.1505; z 2016r.
poz.1330,
poz.1887, poz.1948; z 2017r. poz.60, poz.1086 i poz.1595.

2) Zmiany
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Uzasadnienie
Na podstawie art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014r. poz. 1446; z 2015r. poz. 397, poz.774, poz.1505; z 2016r. poz.1330, poz.1887, poz.1948; z 2017r.
poz.60, poz.1086 i poz.1595) w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ
stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ
uchwale. W związku z powyższym Rada Gminy może udzielić właścicielowi zabytku, wpisanego do rejestru
zabytków z budżetu gminy w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie wyżej wymienionych
prac. Z wnioskiem o udzielenie dotacji wystąpiła Parafia Rzymskokatolicka pw. Opieki Matki Bożej
w Osięcinach. Wniosek dotyczy wymiany pokrycia części dachu od strony południowej na kościele – etap II.
Kościół jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 82/A. Jest wizytówką gminy, co stanowi o jego
urokliwym, oryginalnym charakterze. Jest jednym ze starszych kościołów na terenie Kujaw. W budżecie gminy
na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł. Przyjęcie uchwały pozwoli na zawarcie
umowy dotacji i przekazanie środków na wykonanie prac remontowych.
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