
 

UCHWAŁA NR VIII / 35 / 2015 

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 

z dnia 18 czerwca 2015r. 

w sprawie przyznania dotacji dla wnioskodawców 

na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Janowice Wielkie 

na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  

przy zabytkach wpisanych 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 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 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 

Przyznaje się dotację w związku z wnioskami o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Janowice Wielkie na 

realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do 

rejestru zabytków: 

1. Halinie Gołdzie-Krajewskiej zam. we Wrocławiu oraz Małgorzacie Krajewskiej-Stępień zam. we 

Wrocławiu – w łącznej kwocie 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy)– z 

przeznaczeniem na: rozbiórkę polegającą na zdjęciu zawierających azbest płytek eternitowych z 

poszycia dachu stanowiącego ich własność dworu w Mniszkowie nr 17 oraz wywozie i utylizacji 

odpadów porozbiórkowych; 

2. Parafii Rzymsko-Katolickiej z siedzibą w Radomierzu – w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych zero groszy) – z przeznaczeniem na: prace przy zabytkowych organach (nr wpisu do 

rej. zab.: B/1519/602/1-17) w zabytkowym kościele filialnym w  Trzcińsku polegające na 

konserwacji miechów klinowych środkiem owadobójczym oraz rekonstrukcji skórzanego poszycia 

miecha organowego; 

3. Parafii Rzymskokatolickiej z siedzibą w Janowicach Wielkich – w kwocie 5.500 zł (słownie: pięć 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) – z przeznaczeniem na: wymianę okien w kościele 

rzymskokatolickim w Miedziance (nr wpisu do rej. zab .: A/912/1413); 

4. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła z siedzibą w Jeleniej Górze – w kwocie 5.500 zł 

(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych zero groszy) – z przeznaczeniem na: remont schodów przy 

kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Komarnie (nr wpisu do rej. zab.: A/921/1407) 

 

§ 2 

Upoważnia się Wójta Gminy Janowice Wielkie do zawarcia umów 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: 

Wnioskodawcy złożyli wnioski o dofinansowanie zgodnie z poniższym: 

Lp

. 

Wnioskodawca Data 

złożenia do 

UG 

Dotyczy 

obiektu 

Zakres prac 

objętych dotacją –

po korekcie komisji 

Wniosko

wana - 

kwota 

(zł) 

Propono

wana - 

kwota 

wg 

komisji 

rozpatru

jącej 

wniosek 

(zł) 

Uwagi 

1. Halina Gołda-
Krajewska zam. we 

Wrocławiu i Mał-

gorzata Krajewska-
Stępień zam. we 

Wrocławiu 

29.05.2015 Zabytkowy 
dwór z 

XVIII w. w 

Mniszkowie 
nr 17 

(nr wpisu 

do rej. zab 
.: 605/J w 

Jel. Górze) 

Rozbiórka polegająca 
na zdjęciu zawiera -

jących azbest płytek 

eternitowych z pokry-
cia dachu stanowią-

cego ich własność 

dworu w Mniszkowie 
nr 17 oraz wywozie i 

utylizacji odpadów 

porozbiórkowych 

9000,00 9000,00 

(100%) 

Zadanie stanowi część prac 
przy zabytku w bież. roku, 

pozostałe prace objęte 

dotacją MKDN w kwocie 
150.000 zł i wkład własny 

40.827,17 zł 

2.  Parafia Rzymsko-
Katolicka w 

Radomierzu 

08.06.2015 Instrument 
organowy 

w kościele 

rzymsko-
katolickim 

w 

Trzcińsku 

Prace przy zabytko-
wych organach (nr 

wpisu do rej. zab.: 

B/1519/602/1-17) 
polegające na konser -

wacji miechów klino -

wych  środkiem  
owado-bójczym oraz 

rekon-strukcji 

skórzanego poszycia 
miecha orga-nowego w 

kościele filialnym w 

Trzcińsku 

5000,00 5000,00 

(100%) 

Zadanie jest kontynuacją 
prac wykonanych w 2014 

r.; zakłada się udział 

własny parafii 2380,00 zł 

3.  Parafia 

Rzymskokatolicka 

w Janowicach 
Wielkich 

09.06.2015 Kościół 

rzymsko-

katolicki w 
Miedziance 

Wymiana okien w 

kościele rzymsko-

katolickim w 
Miedziance 

20.000 5.500 

(27,5%) 

Dofinansowanie pozwoli 

wykonać pierwszy etap 

wnioskowanych prac w 
roku bieżącym; wniosek 

zakłada tez wymianę drzwi 

z wkładu własnego za 

kwotę 15.000 zł 

Pomniejszona kwota 

dofinansowania wymaga 
ustalenia odpow. zakresu 

prac w umowie 

4. Parafia 
Rzymskokatolicka 

pw. Św. Piotra i 

Pawła w Jeleniej 
Górze 

10.06.2015 Kościół 
rzymsko-

katolicki w 

Komarnie 

Remont schodów przy 
kościele p. św. Jana 

Chrzciciela w Komar-

nie (nr rej. zab.: 
A/921/1407) 

20.000 5.500 

(27,5%) 

Dofinansowanie pozwoli 
na uproszczoną naprawę 

schodów 

Pomniejszona kwota 
dofinansowania wymaga 

ustalenia odpow. zakresu 

prac w umowie 

RAZEM 
 

54.000 25.000 Liczba obiektów 

objętych wsparciem 

finansowym Gminy: 4 

W budżecie gminy są zabezpieczone środki w kwocie 25.000 zł na dotację do remontu obiektów zabytkowych. W 

związku z upływem terminu składania wniosków w dniu 15 czerwca 2015 r. oraz przeprowadzoną oceną wniosków 

Wójt skierował projekt uchwały w przedmiotowej sprawie do Rady Gminy. Powołana przez Wójta komisja sprawdziła 

wnioski pod względem formalnym (wszystkie wnioski spełniały kryteria formalne) i odnosząc się do 

zaproponowanym w zarządzeniu Wójta kryteriów zaproponowała kwoty dotacji, które Wójt przedstawił w projekcie 

uchwały. Konsekwencją przyznania przez Radę Gminy dotacji będą odpowiednie umowy w sprawie dotacji zawarte 

pomiędzy Wójtem Gminy a wnioskodawcami. Kwoty wynikające z uchwały Rady i umowy będą stanowić wartość 

maksymalną, a rozliczenie nastąpi według rzeczywistego wydatkowania środków. 


