
UCHWAŁA NR XXXIX/309/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji 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.2022.559 t.j.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U.2021.710 ze zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U.2021.305 ze zm.), w związku z §6 ust. 1 Uchwały nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 
27 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Żarów na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Żarów (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 31 maja 2021 r. 
poz. 2620 ze zm.) oraz po przedstawieniu opinii Komisji powołanej Zarządzeniem nr 20/2022 Burmistrza Miasta 
Żarów z dnia 1 lutego 2022 r. Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

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

1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach  
na remont podestu pod ławkami, słupów, posadzki i schodów na chór.  Etap II zakończenie w Kościele parafialnym 
w Imbramowicach – w kwocie 60.000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych); 

2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach  
na renowację wraz z zabezpieczeniem przed degradacją kompletu neogotyckich witraży z 1895 r. w Kaplicy 
mszalnej w Pyszczynie – w kwocie 35.000 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych);  

3. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach na prace konserwatorskie 
przy szafie organowej w Kościele filialnym w Zastrużu – w kwocie 37.972,50 zł brutto (słownie: trzydzieści 
siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 50/100). 

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Żarów na rok 
2022 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. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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Uzasadnienie 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami jest zadaniem własnym gminy z zakresu administracji publicznej. 

W budżecie Gminy Żarów na rok 2022 na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków 
zaplanowane zostały środki w wysokości 162.500,00 zł. Kwota przyznanej dotacji wynosi 132.972,50 zł. 

Przedmiotowa uchwała stanowi dla władz gminy podstawę do dysponowania środkami publicznymi oraz 
umożliwia realizację zasady celowości i racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz jawności 
w zakresie wykonywania zadań publicznych. 

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy Żarów, zakres i znaczenie 
przeprowadzenia planowanych prac dla stanu technicznego obiektów zabytkowych, przyznanie dotacji dla 
wnioskodawców, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały jest zasadne. 

sporządziła: 

Sylwia Niedźwiecka, inspektor ds. gospodarki przestrzennej 
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