
 

Uchwała Nr XII/72/2019 

 

Rady Powiatu Wolsztyńskiego 

z dnia 27 czerwca 2019r. 

 
 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

                  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. 
 

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

powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.              

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067 ze zm.) 

oraz § 6 ust. 3 uchwały Nr XVII/125/2012 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 

26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2012r. poz. 2108),  
 

uchwala się co następuje: 
 

§ 1.  
 

1. Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Niepokalanie 

Poczętej w Wolsztynie, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych 00/100), na realizację prac konserwatorskich w kościele pw. 

Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. 5 Stycznia 15, 64-200 Wolsztyn. Zgodnie 

ze złożonym wnioskiem, zakres prac konserwatorskich obejmuje wymianę 

dwóch drzwi wewnętrznych w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. 

2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków, 

zostaną określone w umowie zawartej między Powiatem Wolsztyńskim,                   

a Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie. 

 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3. 
  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Rady 

/-/ Janusz Mrozkowiak 
 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

 do uchwały Nr XII/72/2019 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27 

czerwca 2019r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

 

 Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do zadań publicznych 

powiatu o charakterze ponadgminnym należy ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami. Uchwała Nr XVII/125/2012 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia                 

26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków pozwala na udzielenie dotacji na wskazane powyżej cele. 
 

Do Zarządu Powiatu wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej                        

pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie o udzielenie dotacji z budżetu 

Powiatu na realizację prac konserwatorskich, w kościele pw. Wniebowstąpienia 

Pańskiego w Wolsztynie oraz wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 

Barbary w Buczu na realizację prac konserwatorskich, w kościele parafialnym                

w Buczu. Starosta Wolsztyński powołał trzyosobową komisję, której zadaniem 

było sprawdzenie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. 

Złożone wnioski zawierały niezbędne załączniki, pozwalające na ich ocenę. 
  
Komisja dokonała oceny przedmiotowych wniosków oraz pozytywnie                    

je zaopiniowała. Następnie przedłożyła Zarządowi Powiatu Wolsztyńskiego, 

jako wnioski spełniające warunki przyznania dotacji. Zarząd postanowił 

przyznać dotację Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Niepokalanie Poczętej              

w Wolsztynie, biorąc pod uwagę koszty planowanego zadania, możliwość jego 

całkowitego zrealizowania w roku 2019 oraz to czy zadanie jest finansowane                 

z kilku źródeł. 
 

W związku z powyższym przyjęcie proponowanej uchwały uważa                       

się za zasadne. 

 
Przewodniczący Rady 

/-/ Janusz Mrozkowiak 
 


