UCHWAŁA NR V/33/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) w związku z art. 81
ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018
r. poz. 2067) oraz § 7 uchwały Nr XXXVI/255/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21
maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków - Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Koniecznie, Konieczno 140, 29-100 Włoszczowa, dotacji w wysokości
25.000,00 złotych
(słownie:
dwadzieścia
pięć
tysięcy
złotych
00/100),
na roboty budowlane polegające na odkuciu istniejących tynków oraz wykonaniu tynków
wapienno-cementowych wewnątrz oraz na cokole zewnętrznym kościoła parafialnego
wpisanego do rejestru zabytków województwa kieleckiego pod Nr 647A decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 14 stycznia 1972 r.
§ 2. Środki na dotację, o której mowa w § 1 zabezpieczone zostały w dziale 921, rozdział
92120, paragraf 2720 budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Grzegorz Dudkiewicz

UZASADNIENIE
Zgodnie z § 7 uchwały Nr XXXVI/255/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia
21 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, dotacje na w/w prace przyznaje w drodze uchwały Rada Miejska we Włoszczowie
w oparciu o wniosek skierowany do Burmistrza. Wysokość przyznanej dotacji z budżetu Gminy
Włoszczowa na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku
może być udzielona w wysokości do 50 % ogółu nakładów na te prace lub roboty.
W dniu 4 stycznia 2019 r. złożony został przez Parafię Rzymskokatolicką
p.w. Nawiedzenia NMP w Koniecznie wniosek o udzielenie ze środków Gminy Włoszczowa
dotacji w wysokości 25.000,00 zł. na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku
nieruchomym – Kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Koniecznie. Wnioskowana
kwota dotacji stanowi 48,11 % ogółu nakładów na te roboty.
Planowane do dofinansowania z wnioskowanej dotacji roboty budowlane dotyczą
odkucia istniejących tynków oraz wykonania tynków wapienno-cementowych wewnątrz oraz
na cokole zewnętrznym kościoła. Prace przewidziane do realizacji w ramach złożonego
wniosku wnioskodawca sfinansuje z przedmiotowej dotacji i ze środków własnych.
Kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Koniecznie jest obiektem zabytkowym wpisanym
do rejestru i jako taki podlega ochronie prawnej na podstawie decyzji Nr 647 A Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 14 stycznia 1972 r.
Stanowi on ważny element nie tylko architektury Konieczna, ale jest także jednym
z najstarszych i najwartościowszych zabytków gminy.

