
UCHWAŁA NR VII/33/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 28 lutego 2019 r.

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

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 9, art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2067), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ), 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 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarów (Dz. Urz. 
Woj. Dol. z 17 marca 2015 r. poz. 1193), Rada Miejska w Żarowie, po przedstawieniu opinii Komisji ds. oceny 
wniosków, powołanej Zarządzeniem nr 14/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 16 stycznia 2019 roku, uchwala 
co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarów, dla: 

1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach na 
przeprowadzenie prac konserwatorskich prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym 
stanowiącego wyposażenie kościoła parafialnego p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny            
w Imbramowicach, w wysokości 24.500 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych)

2) Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wierzbnej na wykonanie 
niezbędnych badań geotechnicznych, ekspertyzy budowlanej posadowienia budynku kościoła oraz wykonania 
projektu budowlanego w celu przeprowadzenia remontu części romańskiej kościoła p. w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Wierzbnej w wysokości 39.768 zł ( słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy 
siedemset sześćdziesiąt osiem złotych)

3) Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach na przeprowadzenie prac 
konserwatorskich obrazu olejnego na płótnie autorstwa Johannesa Claessensa - "Pokłon Trzech Króli" 
znajdującego sie w Kaplicy Pałacowej kościoła parafialnego p. w. Matki Bożej Królowej Polski               
w Zastrużu w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Bukowie na przeprowadzenie prac konserwatorskich 
ołtarza p.w. Św. Trójcy w kaplicy południowej kościoła p.w. Św. Stanisława B.M. w Bukowie w wysokości 
44.010 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziesięć złotych).

5) Pana Witolda Markiewicz na prace konserwtaorskie dla drewnianych elementów maszyn do obróbki zboża 
z malowanymi oznaczeniami fabrycznymi młyna w Siedlimowicach w wysokości 8.064 zł (słownie: osiem 
tysięcy sześćdziesiąt cztery złote)

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Żarów na 2019 r. w dziale 
921, rozdz. 92120 § 2720. 

§ 3. Szczegółowe zasady rozliczenia dotacji, o których mowa w § 1, zostaną określone w umowach dotacji 
zawartymi z wnioskodawcami. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów 

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

W budżecie Gminy Żarów na 2019 r. na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zaplanowane zostały środki w wysokości 150.000 zł.
Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej
zabytków, będących świadectwem historii naszego regionu, ale także realizację zasad jawności w zakresie
wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta podstawę do dysponowania środkami
publicznymi. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy Żarów, oraz zakres
i znaczenie przeprowadzenia planowanych prac dla stanu technicznego obiektów, przyznanie dotacji dla
wnioskodawców, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:

Marta Jarosz

referent ds. rolnictwa
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