
UCHWAŁA NR XXXII/ 235/2014

RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

z dnia  26 czerwca 2014 roku

w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Różańcowej z siedzibą w
Radomierzu w związku z wnioskiem o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Janowice Wielkie na

realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) w zw. z § 4 ust. 1 uchwały nr
X/32/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków,  sposobu  jej  rozliczania  i  kontroli  uchwala  się,  co
następuje:

§ 1

1.  Przyznaje  się  dotację  dla  Parafii  Rzymsko-Katolickiej  Matki  Bożej  Różańcowej  z  siedzibą  w
Radomierzu,  w  związku  z  wnioskiem  o  udzielenie  dotacji  z  budżetu  Gminy  Janowice  Wielkie  na
realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru  zabytków,  wniesionym  do  Wójta  Gminy  Janowice  Wielkie  w  dniu  30  maja  2014  r.,  z
przeznaczeniem  na  remont  zabytkowego  instrumentu  organowego  stanowiącego  trwałe
wyposażenie  zabytkowego  kościoła  filialnego  Matki  Boskiej  Częstochowskiej  w  Trzcińsku  (numer
wpisu do księgi rejestru zabytków ruchomych województwa dolnośląskiego : B 1519/602/1-17).

2. Wysokość dotacji określonej w ust. 1 wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Janowice Wielkie do zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji w
zakresie określonym w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                               



UZASADNIENIE

Podstawy prawne:

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami
do kompetencji Rady Gminy. Art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, że
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, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Takim aktem jest uchwała nr
X/32/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli, której § 4 w ust. 1
stwierdza, iż dotacje przyznaje Rada Gminy Janowice Wielkie na wniosek Wójta Gminy.

Skutki finansowe i organizacyjne:

Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Boskiej Częstochowskiej z siedzibą w Radomierzu wystąpiła
w dniu  30 maja  2014 r.  z  wnioskiem o udzielenie  dotacji  z  budżetu Gminy Janowice Wielkie  na
realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków. Wniosek dotyczy prac remontowych przy zabytkowych organach w zabytkowym
kościele  filialnym  w  miejscowości  Trzcińsko.  Prospekt  organowy  (neogotyk,  XIX/XX  w.,  drewno,
warsztat  śląski,  szer.  382  cm)  jako  część  wyposażenia  wiejskiego  kościoła  dolnośląskiego  został
wpisany do rejestru zabytków ruchomych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego-Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze w dniu 28 stycznia 1991 r.

Wniosek  Parafii  Rzymsko-Katolickiej  spełnia  kryteria  formalne.  W  budżecie  gminy  są
zabezpieczone środki w kwocie 10.000 zł na dotację do remontu obiektu zabytkowego. W związku z
upływem terminu i brakiem innych wniosków udzielenie dotacji dla wskazanego wnioskodawcy jest
uzasadnione,  o  co  zawnioskował  Wójt  do  Rady  Gminy,  kierując  swój  projekt  uchwały  w
przedmiotowej sprawie.

Konsekwencją  przyznania  przez  Radę  Gminy  dotacji  będzie  umowa  zawarta  pomiędzy
Wójtem Gminy a Proboszczem Parafii.


