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UCHWAŁA NR  ….. / 2020 
Rady Gminy Stoszowice  
z  dnia …………… 2020 r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane dla zabytku wpisanego do 
rejestru zabytków 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 81 ust. 1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 282) oraz § 6 pkt. 1 uchwały nr II/9/2007 Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Dol. z 2007 r. Nr 95, poz. 1144), Rada Gminy 
Stoszowice uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Stoszowice udziela Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi 
w Przedborowej dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków pod numerem A/1885/1856 z dnia 11.10.1966 r. 

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 udzielona zostaje na wykonanie prac 
budowlanych polegających na remoncie elewacji południowej i zachodniej z wieżą 
budynku, których zakres określony został we wniosku Parafii z dnia 
Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi w Przedborowej 13 marca 2020 r.  

§ 3.1. Dotacja udzielona zostaje w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści 
tysięcy zł). 

2. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawierającej postanowienia 
wskazane w § 7 uchwały Nr II/9/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca  
2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków(Dz.Urz.Woj.Dol. z 2007 r. Nr 95, poz. 1144).  

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 
  
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt uchwały  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 20 czerwca 2020 r. 

 

Uzasadnienie 

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

nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 282), w trybie określonym odrębnymi 
przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, na zasadach 
określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Rada Gminy Stoszowice ww. 
materię uregulowała w uchwale nr II/9/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia  
29 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Dol. z 2007 r. Nr 95, poz. 1144). W myśl § 4 i § 6 
powołanej uchwały, udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku  
o udzielenie dotacji, który składa się do Wójta Gminy Stoszowice w terminie do dnia 
30 marca roku, w którym ma być przyznana dotacja. Wnioski niekompletne 
pozostawia się bez dalszego biegu. Dotację przyznaje Rada Gminy Stoszowice  
w uchwale wydawanej na wniosek Wójta Gminy Stoszowice. Przy ustalaniu 
wysokości przyznawanych dotacji Rada Gminy Stoszowice uwzględnia kwotę 
zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy Stoszowice. 

W dniu 25 marca 2020 r. wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. 
Jadwigi w Przedborowej w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioskodawca wystąpił o udzielnie 
dotacji w wysokości 30 000, 00 zł z budżetu Gminy Stoszowice na wykonanie prac 
budowlanych polegających na remoncie elewacji południowej i zachodniej  
z wieżą budynku. Wójt Gminy Stoszowice przedłożył ww. wniosek do 
zaopiniowania Komisji Budżetowej Rady Gminy Stoszowice, która w dniu  
17 czerwca 2020 r., zaopiniowała wniosek pozytywnie.  

W związku ze spełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów określonych  
w uchwale Nr II/9/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uzyskaniem 
pozytywnej opinii Komisji Budżetowej o udzieleniu dotacji, podjęcie niniejszej  
uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione zasadne. 


