
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robotu budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje dotację w wysokości 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla następującego wnioskodawcy: Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. św. Jacka w Wierzbicy Górnej, Wierzbica Górna 31/1, 46-255 Wierzbica Górna, na 
zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego z gontów oraz uzupełnienie brakujących elementów więźby 
dachowej w kościele drewnianym w Wierzbicy Dolnej". Prace polegać będa na ołaceniu połaci dachowej 
łatami, kryciu dachu gonatami łupanymi, wykonaniu impregancji grzybobójczej impregnatem oraz wymianie 
desek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XLVII/316/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków w budżecie Gminy Wołczyn przewidziano w roku 2018 dotacje celowe w wysokości
37 000 zł.

Dotacja przyznana na podstawie złożonego wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jacka
w Wierzbicy Górnej opiewa na kwotę 30 000 zł. Kwota ta stanowić będzie częściowe dofinansowanie robót
budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego w kościele drewnianym w Wierzbicy Dolnej
m.in. ołacenie połaci dachowej, krycie dachu, wykonanie impregnacji grzybobójczej oraz wymiana desek.

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem wynosi 100 090,77 zł.
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