
UCHWAŁA NR IV/29//2019 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielania dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą ” Renowacja lewego ołtarza 
bocznego poświęconego św. Bartłomiejowi” przy zabytku Kościoła pw. Św. Bartłomieja 
wpisanym do rejestru zabytków, zamieszczonym przy ul. 3 Maja 13 w Czernikowie

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), a także Uchwały Rady Gminy 
Czernikowo Nr IV/9/2010 z dnia z dnia 23 grudnia 2010 roku (Dz.U. z 2011 r., Nr 129, poz. 1094) 
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy, 
zmienionej Uchwałą Rady Gminy Czernikowo Nr VI/33/2015 z 27 marca 2015 roku 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1221)

uchwala, co następuje:

§ 1 Udziela się dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą ’’Renowacja lewego ołtarza 
bocznego poświęconego św. Bartłomiejowi” dla Parafii Rzymsko -  Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja 
w Czernikowie w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/ioo)

§ 2 Środki na dotacje, o których mowa w § 1 zaplanowane zostały w dziale 921, rozdziale 
92120, paragrafie 2720 Budżetu Gminy Czernikowo na rok 2019.

§ 3 Szczegółowe warunki udzielenia, wykorzystania, kontroli wydatkowania i ewentualnego 
zwrotu dotacji określa umowa stron.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski



Uzasadnienie

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067) 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 Czernikowo dn. 23 grudnia 2010 roku podjęła uchwałę 
Nr IV/9/2010 w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się 
na terenie Gminy Czernikowo (Dz. U. z 2011 r., Nr 129, poz. 1094) zmienionej Uchwałą Rady 
Gminy Czernikowo Nr VI/33/2015 z 27 marca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1221)

Pismem z dnia 21 września 2018 r. Parafia Rzymsko-Katolicka św. Bartłomieja, 
reprezentowana przez ks. proboszcza Piotra Siołkowskiego, złożyła wniosek do Wójta Gminy 
Czernikowo o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dn. 9 IX 1964 r. decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków nr B/246/1-68 na zadanie inwestycyjne pod nazwą ” Renowacja lewego 
ołtarza bocznego poświęconego św. Bartłomiejowi”. Odpowiednie środki zostały zabezpieczone 
w budżecie Gminy Czernikowo na 2019 rok a wniosek po uzupełnieniu w dniu 14.12.2018 r. 
w odpowiedzi na pismo z dn. 10.12.2018 r., został uznany za zasadny i spełniający kryteria 
określone w uchwale Rady Gminy Czernikowo Nr IV/9/2010 z dn. 23 grudnia 2010 roku oraz 
Uchwale Rady Gminy Czernikowo Nr VI/33/2015 z 27 marca 2015 roku . Rada Gminy Czernikowo 
podjęła decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości określonej w uchwale.


