
UCHWAŁA Nr XIlłO 12016
RADY POWIATU GRUD ZIĄDZKIE GO

z dnia 23 marca2016 r.

w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Barbary
w Swiętem na prac€ konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz.IJ. z 2015 r. poz. 1445, 1045 i 1890), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 ltpca 2003 r, o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r, poz. 397, 774 i 1505)

w związkll, zlchwałą Nr XXXIIV42|2006 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dniaż8 czer.wca2006 r.

w sprawie okręślenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkll wpisanym do Ęestru zabylkow (Dz. Urz, Woj.

Kuj. - Pom. Nr l7ż,poz.2866)

Rada powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Parafii Rzyrrrsko - Katolickiej p.w. św. Barbary w Świętem dotację

w wysokości 5 000,00 zł naII etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego p.w. Świętej

Barbary w Świętem - dwie złocone rueżby patronów Polski: Św. Stanisław Szczepanowski

i Sw. Wojciech oraz obraz ze zwienczęnia oŁtarza przedstawiający Św. Wincentego

Kadłubka, wpisanego do rejestru zabytków pod nr B146lI.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



uzasadnienie

Zgodnie z art. 8I ust. 1 ustawy z dńa 23 lipca 2003 r. o ochronie zab5Ąków i opiece

nad zabylkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) Rada Powiatu Grudziądzkiego ma

możliwość ptzyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

przy zabytkuwpisanym do rejestru zabytków.

Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr XXXIIV42|2006 z dnla28 częrwca2006 r.

określiła zasady udzielanta dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich

lub robót budowlanychprzy zabytklwpisanynr do rejestru zab:ltków.

Proponowana w uchwale do ptzyznania dotacja przeznaczona ma byó

na dofinansowanie II etapu konserwacji i restauracji oŁtarua głównego p.w. Świętej Barbary

w Świętem - dwie złocone rzeźby patronów Polski: Św. Stanisław Szczepanowski i Św.

Wojciech oraz obraz ze zwieńczęńa ołtarza przedstawiający Św. Wincentego Kadłubka,

wpisanego do rejestru zabytków Województwa Kujawsko - Pomorskiego pod numerem

B146lI - decyzja z dnia 31 lipca 1986 r., znak: Kl.533015186, nr rejestru woj. toruńskiego

I33.

Prace konserwatorskie, restauratorskie prowadzone będą między innymi w następującym

zakresie:

! . rzeźby patronów Polski: Św. Stanisł aw a Szczepanowskiego i Św. Woj ciecha:

- oczyszczęnię z zabrudzeń powierzchniowych;

- impregnacja całego drewna;

- etapowe usuwanie wtórnych przemalowń i lakierów;

- uzupełnienie ubytków drewna izaprawy;

- uzupełnienię złoceń i srebrzeń;

- zabezpieczenie polichromii werniksami końcowymi.

2. obraz Św. Wincentego Kadłubka:

- impregna cja podłoża drewnianego;

- oczyszczęnie odwrocia obrazl;

- usuni ę ci e prz emalow ń i p o żółl<Łych w erniks ów ;

- prostowanie płótna i prekonsolidacja obtazv;

- uzupełnienie ubytków płótna, sklejenie obrazu;

- uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej.

Wskazane wyżej prace przy zabytku mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie

i utrwalenie substancj i zab,ytku (art, 77 pkt 7 ustawy z dnia 23 tipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nadzabytkami (Dz.U. z20I4r.poz.1446 zpóżn. zm.).



W budżecie powiafu grudziądzkiego na rok 2016 na dotacje na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytl<u wpisanyrr w rejestr zabytków

zaplanowane zostńy środki w wysokości 10.000,00 zł.

cY RĄDY,2r
Konowski


