
UCHWAŁA .................... 

RADY POWIATU W GRYFINIE 

z dnia .................... 2017 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie 

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu 

gryfińskiego 

 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 730 i poz. 935) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 397, poz. 774 

i poz. 1505; z 2016 r. poz. 1330, poz. 1887, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 1086 i poz. 1595), 

w związku z § 4 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 

14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 

Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2011 r.  

nr 76 poz. 1434), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje: 

§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie dotacji w wysokości  

30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych określonych 

w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie nr PINB.5162.4.6-3.2017 z dnia 10 lipca 

2017 r., polegających na zabezpieczeniu i naprawie uszkodzonych elementów tarasu wieży widokowej kościoła 

(nazwa zadania: Remont posadzki i balustrady galerii wieży kościoła pw. Narodzenia NMP w Gryfinie). 

§ 2. Dotacja zostanie udzielona z budżetu powiatu na rok budżetowy 2017. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Przewodniczący Rady 

 Roman Michalski



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym, do zadań publicznych powiatu  

o charakterze ponadgminnym należy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.  

 

Parafia pw. Narodzenia NMP w Gryfinie zwróciła się o dofinansowanie prac konserwatorskich i robót 

budowlanych określonych w nakazie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

nr PINB.5162.4.6-3.2017 z dnia 10 lipca 2017 r.  

Zakres robót jest zgodny z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego 

określonymi w uchwale nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r.  

 

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac naprawczych wskazanych w decyzji PINB, Zarząd 

Powiatu w Gryfinie rekomenduje wniosek Parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie o udzielenie dotacji na 

ich realizację.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień 


