
UCHWAŁA Nr XVI/27/2020 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

w Łasinie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

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

(Dz. U. 2020 r. poz. 920), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), w związku z uchwałą Nr XXXIII/42/2006 Rady Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 172, poz. 2866) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Przyznaje się Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie dotację 

w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na prace konserwatorskie pn. ,,Konserwacja 

ołtarza bocznego Św. Walentego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie – II etap”, 

wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/380. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 282) Rada Powiatu Grudziądzkiego ma możliwość udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr XXXIII/42/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. określiła zasady 

udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich ,restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Proponowana do przyznania w uchwale dotacja przeznaczona 

ma być na dofinansowanie prac pn. „Konserwacja ołtarza bocznego św. Walentego w kościele 

pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie – II etap”, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewody 

Pomorskiego z dnia 28.01.1930 r., znak: I.E. 996/30, nr rejestru zabytków woj. bydgoskiego A/103, następnie 

wpisanego do księgi rejestru zabytków Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod nr A/380. Prace 

konserwatorskie będą wykonywane zgodnie z pozwoleniem Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków zawartym w decyzji nr ZR – 3/2018 z dnia 01.02.2018 r. oraz złożonym wnioskiem. 

Zakres prac dotyczy konserwacji ołtarza bocznego prawego pw. św. Walentego, polichromowanego, złoconego 

(wybrane elementy) i obejmuje między innymi następujące czynności: 

-  demontaż elementów ruchomych, 

-  wstępne oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych, mechaniczne, 

-  dezynsekcja, 

-  wykonanie odkrywek stratygraficznych, pobranie próbek do badań technologicznych, 

-  impregnacja, 

-  usunięcie warstw wtórnych, 

-  uzupełnienie ubytków podłoża drewnianego kitem , sklejenia, 

-  zdjęcie obrazu z krosien, 

-  oczyszczenie odwrocia mechanicznie , 

-  usunięcie drobnych przemalowań, 

-  uzupełnienie ubytków płótna, 

-  nabicie płótna na nowe, sfazowane krosno z klinami, 

-  nałożenie werniksu końcowego, satynowego. 

 Wskazane wyżej prace przy zabytku mają na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji 

zabytku zgodnie z art. 77 pkt 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 282). W budżecie powiatu grudziądzkiego na rok 2020 na dotacje na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym w rejestr zabytków 

zaplanowane zostały środki w wysokości 15.000,00 zł. 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

/-/ Marzena Dembek 


