
UCHWAŁA NR …...../......../….… 
RADY POWIATU W GRYFINIE 

 
z dnia ………………….. 2019 r. 

  
zmieniająca uchwałę nr VII/47/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia  
2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  
do rejestru zabytków położonych 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067,  
zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 730), w związku z § 4 ust. 1 załącznika 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. W załączniku do uchwały nr VII/47/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 
2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego, zmienia się zapis w poz. 1 w następujący 
sposób: 

 

1. 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Antoniego  
w Brwicach 

Narost, kościół filialny pw. MB Królowej 
Polski z XIII wieku, prace ratunkowe  
i konstrukcyjne wewnątrz wieży – etap I 

8 000,00 

 
 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 
 

§ 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.  
Uchwałą nr VII/47/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji  

z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu 
gryfińskiego, Rada Powiatu przyznała Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego w 
Brwicach dotację w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadania pn. „Sporządzenie ekspertyzy 
technicznej i wykonanie projektu budowlanego na remont konstrukcji drewnianej dachu i zmianę 
pokrycia dachu kościoła w Naroście”.  

Pismem z dnia 10.06.2019 r. Beneficjent zwrócił się z wnioskiem o zmianę przeznaczenia 
dotacji, ponieważ ze względu na negatywne wyniki naboru wniosków o dotacje z innych źródeł  
i brak wystarczających środków własnych, podjęcie ww. prac w bieżącym roku stało się 
niemożliwe.  

W związku z tym proboszcz parafii zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę 
przeznaczenia udzielonej dotacji i wykorzystanie jej w całości do końca 2019 r. na I etap prac 
ratunkowych i konstrukcyjnych wewnątrz wieży kościoła w Naroście.  

Ponieważ zgodnie z kompetencjami, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach udziela Rada Powiatu, w zaistniałej sytuacji, aby zmienić 
przeznaczenie dotacji konieczne jest podjęcie przez Radę uchwały zmieniającej. 
 

 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury,  
Sportu i Turystyki  - mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień 
 
 
 
 
 


