
UCHWAŁA NR XXVI/216/2021 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą ’’Prace konserwatorskie przy dekoracji 
malarskiej łuku tęczowego kościoła św. Marcina 

w Mazowszu” przy zabytku Kościoła pw. św. Marcina wpisanym do rejestru zabytków, adres Mazowsze 
1, Gmina Czernikowo 

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 2021 r. poz. 710) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), a także Uchwały Rady Gminy Czernikowo Nr IV/9/2010 
z dnia 23 grudnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r., Nr 129, poz. 1094) w sprawie: określenia 
zasad udzielana 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. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1221) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Prace konserwatorskie przy dekoracji 
malarskiej łuku tęczowego kościoła św. Marcina w Mazowszu” dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. św. 
Marcina w Mazowszu w wysokości 10.000  zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

§ 2. Środki na dotację, o których mowa w § 1 zaplanowane zostały w dziale 921, rozdziale 92120, 
paragrafie 2720 Budżetu Gminy Czernikowo na rok 2021. 

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr XVI/146/2020 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie 
udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą ’’Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej łuku 
tęczowego kościoła św. Marcina w Mazowszu” przy zabytku Kościoła pw. św. Marcina wpisanym do rejestru 
zabytków, adres Mazowsze 1, Gmina Czernikowo. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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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 2020 r. poz. 282) 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 określonychw podjętej przez ten organ uchwale. Rada Gminy Czernikowo 
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. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r., Nr 129, poz. 1094) 
zmienioną uchwałą Rady Gminy Czernikowo Nr VI/33/2015 z 27 marca 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 
z 2015 r., poz. 1221). 

Rada Gminy 27 maja 2020 r. podjęła uchwałę nr XVI/146/2020 w sprawie udzielenia dotacji na zadanie 
inwestycyjne pod nazwą „Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej łuku tęczowego kościoła św. 
Marcina w Mazowszu” przy zabytku Kościoła pw. św. Marcina wpisanym do rejestru zabytków, adres 
Mazowsze 1, Gmina Czernikowo”, ale z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju co skutkowało przesunięciem 
terminu wykonania prac konserwatorskich przez firmę nie doszło do podpisania umowy na udzielenie dotacji. 

Dnia 30.09.2020 r. Parafia Rzymsko-Katolicka św. Marcina w Mazowszu, reprezentowana przez ks. 
Proboszcza Zbigniewa Kwiatkowskiego, złożyła ponowny wniosek do Wójta Gminy Czernikowo o udzielenie 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków dn. 26.10.1998 r. decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 417/A, na zadanie 
inwestycyjne pod nazwą „Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej łuku tęczowego kościoła św. 
Marcina 
w Mazowszu”. Odpowiednie środki zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Czernikowo na 2021 rok, 
a wniosek złożony dn. 30.09.2021 r. został uznany za zasadny i spełniający kryteria określone w uchwale Rady 
Gminy Czernikowo Nr IV/9/2010 z dn. 23 grudnia 2010 roku zmienionej uchwałą 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.
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