
UCHWAŁA NR VIII/67/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarów.

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 2013 r. poz 594, tj. z późn. zm.), art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz.1446), art. 221 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, z późn zm.), w związku z § 6 ust. 1 Uchwały nr VI/44/2015 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Żarów na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
znajdujących się na terenie Gminy Żarów (Dz.Urz.Woj.Dol z 17 marca 2015r., poz. 1193), Rada Miejska 
w Żarowie, po przedstawieniu opinii Komisji do spraw oceny wniosków, powołanej Zarządzeniem nr 58/2015 
Burmistrza Miasta Żarów z dnia 4 maja 2015 roku, uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarow, dla:

1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach na przeprowadzenie prac 
konserwatrskich rzeźb św. Anny, św. Jadwigi, św. Michała Archanioła oraz Aniola Stróża, w Kościele 
Filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Zastrużu, w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), 
nie więcej jednak niż 70% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,

2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie na przeprowadzenie 
prac konserwatorskich antepedium oraz rzeźb Świętego Stanisława i św. Wawrzyńca z ołtarza św. Trójcy 
z kaplicy południowej w Kościele pw. Św Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie, w wysokości 20.000 
zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego 
kosztu prac.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Żarów na 2015r w dziale 
921, rozdziale 92120, paragrafie 2720.

§ 3. Szczegółowe zasady rozliczenia dotacji, o których mowa w § 1, zostaną określone w umowie dotacji 
zawartej z wnioskodawcą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

Rada Miejska w Żarowe Uchwałą nr VI/44/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, przyjęła zasady udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
znajdujących się na terenie Gminy Żarów.

W terminie składania wniosków, tj. do dnia 30 kwietnia 2015 roku, zostały złożone 3 wnioski:

1) Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach, o dotację na prace
konserwatorskie figur św. Anny, św. Jadwigi, św. Michała Archanioła i Anioła Stróża, w kościele filialnym pw.
Wniebowzięcia NMP w Zastrużu

2) Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie, o dotację na
prace konserwatorskie antepedium oraz figur św. Stanisława i św. Wawrzyńca w ołatrzu bocznym św. Trójcy,
w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie

3) Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Wierzbnej, o dotację na renowację witraży
i wymianę ram okiennych w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wierzbnej

Po przeprowadzeniu analizy ww. wniosków, Komisja ds. oceny wniosków, powołana Zarządzeniem nr 58/2015
r. Burmistrza Miasta Żarów z dnia 4 maja 2015 roku, pozytywnie zaopiniowała wnioski nr 1 i 2, wniosek nr
3 został skierowany do ponowanego rozpatrzenia pod rygorem poprawy błędów formalnych i rzeczowych do dnia
15 czerwca 2015 roku.

W budżecie Gminy Żarów na 2015 r. na dotacje na prace restauratorskie, konserwatorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zaplanowane zostały środki w wysokosci 80.000 zł. Złożone
wnioski, dotyczą obiektów, ktore wpisane są indywidualnie do rejestru zabytków, a zatem które objęte są ochroną
konserwatorską, która umożliwia ubieganie się o dotację, zgodnie z zasadami powziętymi w Uchwale Rady
Miejskiej w Żarowie nr VI/44/2015, z dnia 12 marca 2015 roku. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę
możliwości finansowe Gminy oraz zakres i znaczenie przeprowadzenia planowanych prac dla stanu techniczego
obiektów, przyznanie dotacji dla wnioskodawców, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządził:

Przemysław Sikora

Kierownik Referatu ds. Oświaty, Funduszy Zewnętrznych i Promocji.
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