
UCFIWAŁA Nr XIl 44 12016

RADY POWIATU GRUD ZIĄD ZI<IE GO
z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Jakuba
w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru
zabfików

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

(Dz. U. z 2OI5 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. IJ. z 2014 r. poz. 1446 oraz z ż0I5 r. poz. 397, 774 i 1505)

w związku zlchwałą Nr XXX[V42|ż006 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dniaż8 częrwca2006 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabyrtku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. urz. woj.

Kuj - Pom. Nr I72,poz.ż866)

Rada powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce

Królewskiej dotację w wysokości 5 000,00 zł na prace konserwatorskie przy elewacji Ścian,

kruchty i wieży kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej - I etap,

wpisanego do rejestru zabYków pod nr N360.

§ 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 dnia 23 lipca 2003 t. o ochronie zabYków i opiece

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

możliwośó przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

przy zablrtku wpisanym do rejestru zab5Ąków.

Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr XXXIII|42|2006 z dnia28 czerwca2006 r,

określiła zasady tldztelartta dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich

lub robót budowlanychprzy zab5Ąkuwpisanyrrr do rejestru zabytków.

Proponowana w uchwale do przyznania dotacja przęznaczorra ma być

na dofinansowanie prac konserwatorskich przy elewacji ścian, kruchty i wieży kościoła

parafialnego p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej, wpisanego do rejestru zabYków

decyzjąKonserwatoraPoznńskiego i Pomorskiego z dnia 13 lipca 7936r.,znak:KOK 5120,

nr rejestru zabytków woj. toruńskiego Nl70l80 obecnie figurującego w rejestrze zab5Ąkow

Województwa Kujawsko - Pomorskiego pod nr N360.

Prace konserwatorskie będą polegały między innymi na skuciu rużytych tynków,

wyczyszczeniu oraz zakonserwowaniu kamieni polnych i cegieł elewacji, a także nałożeniu

nowych tynków i fachowym wyfugowaniu.

Wskazane wyżej prace przy zab5Ąku mają na cell zabezpieczenie, zachowanię

i utrwalenie substancji zabytku zgodnie z art. 7] pkt 7 i 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

oochroniezabytkówiopiecenadzabytkami(Dz.U. z2014r.poz.1446zpóźn,zm.).

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

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanyn w rejestr zabYków

zaplanowane zostńy środki w wysokości 10.000,00 zł. 
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Kłdsztof Konouski


