
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyznaje się dotację w wysokości 6 825 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 
00/100) na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Skałągach, ul. Okrężna 7 46-262 
Skałągi, na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy prospekcie organowym w kościele 
filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Rożnowie" znajdującym się pod adresem Rożnów 34A 46-262 Skałągi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. 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 lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w budżecie Gminy Wołczyn 
przewidziano w roku 2021 dotacje celowe w wysokości 200 000 zł. 

Dotacja przyznana na podstawie złożonego wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała 
Archanioła w Skałągach opiewa na kwotę 6825 zł. Kwota ta stanowić będzie częściowe dofinansowanie 
robót  związanych z remontem organów w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Rożnowie. Prace 
polegać będą m.in. na oczyszczeniu obiektu, dezynfekcji i zatruciu owadów, impregnacji, reperacji, 
rekonstrukcji brakujących elementów, uzupełnieniu ubytków oraz retuszu scalającego.  Ogólny koszt prac 
objętych wnioskiem wynosi 22 750 zł.
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