
 

 

projekt 

 

Uchwała Nr ../…/14 

Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia ……….. 2014 r. 

 

 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej  na prace 

konserwatorskie i roboty budowlane przy  kościele zabytkowym  

pw. Świętej Rodziny w Kępie  
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.                       

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594   ze zm.) oraz   art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w związku z uchwałą                             

Nr XXII/125/08 Rady Miejskiej Trzcianki   z dnia 26 czerwca 2008 r.                    

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Trzcianka na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 127, poz. 2348) , Rada  

Miejska Trzcianki uchwala, co następuje: 

 

     § 1. Postanawia się udzielić dotacji na wymianę poszycia dachowego iglicy 

wieży oraz na naprawę i konserwację drewnianej konstrukcji iglicy wieży 

kościoła zabytkowego pw. Świętej Rodziny w Kępie, w wysokości              

13.000,00 zł. 

 

    §  2.  Dotacja zostanie udzielona w 2014 roku. 

 

    § 3. Rozliczenie dotacji nastąpi po wykonaniu robót zgodnie                                

ze sprawozdaniem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/125/08 Rady 

Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad 

udzielania dotacji z budżetu gminy Trzcianka na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 

 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 

 

§ 5.Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 
 

 

 

  

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji  z budżetu 

gminy dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Róży 

Wielkiej  na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy  

kościele zabytkowym  pw. Świętej Rodziny w Kępie  

 
 

 W roku bieżącym wpłynął wniosek z Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Trójcy Świętej w Róży Wielkiej o dotację na naprawę konstrukcji wieży dachu       

i wymianę poszycia wieży kościoła filialnego  pw. Świętej Rodziny w Kępie. 

Koszt przedsięwzięcia wynosi 79.363,88 brutto. 

 Uchwałą Nr LX/454/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2014 

r. została przyznana dotacja w wysokości 17.000,00 zł. Starostwo Powiatowe 

przekazało dotację w wysokości  10.000,00 zł. Dotacja z budżetu gminy może 

być udzielona do wysokości 50% ogółu nakładów na wykonanie prac lub robót 

budowlanych. Natomiast łączna kwota środków publicznych nie może 

przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.  W tym 

przypadku obydwa warunki zostały  spełnione. 

 Kościół decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu 

z dnia 18 października 2006 r. został wpisany  do rejestru zabytków 

województwa wielkopolskiego pod numerem 425/Wlkp/A . Obiekt ma założoną 

księgę wieczystą o numerze PO1T/00008361/1. 

Zasady udzielania i rozliczania dotacji w gminie Trzcianka zostały 

ustalone uchwałą Nr XXII/125/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 

2008 r.  w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Trzcianka 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

Wnioskowane zadania spełnia warunki określone w/w uchwałą. Dotacja 

zostanie przekazana do końca roku nie wcześniej jednak niż do czasu odbioru 

robót. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


