
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ......../........./2021 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia       lutego 2021 roku 

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymsko-katolickiej 

pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku 

 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 81 ust. 1 i art. 77 pkt 7 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 282 ze zm.) oraz § 8 Uchwały nr XLVI/354/2018 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 7381) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku udziela się dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku dotacji 

celowej w wysokości 30.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Generalny remont chóru 

– wymiana podłogi w kościele poewangelickim w Damasławku” przy zabytku  

wpisanym do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 1/1384. 

2. Szczegółowe warunki, sposób przekazania, rozliczenia i kontroli przekazanej 

dotacji określi umowa zawarta między Zarządem Powiatu Wągrowieckiego 

a wnioskodawcą określonym w ust. 1. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

_______________________________ 

/Małgorzata Osuch/ 



PROJEKT 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ......../........./2021 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia      lutego 2021 roku 

 

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymsko-katolickiej 

pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku 

 

Postanowienia § 8 ust. 2 Uchwały nr XLVI/354/2018 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 7381), nakładają na Radę Powiatu 

Wągrowieckiego obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji 

z budżetu Powiatu Wągrowieckiego na w/w cel w danym roku kalendarzowym. 

Dotacja jest udzielana na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.), 

zgodnie z którym dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ 

stanowiący powiatu, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. 

Udzielana dotacja zostanie przeznaczona na zadanie wskazane w art. 77 pkt 7  

 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. zabezpieczenie, zachowanie 

 i utrwalenie substancji zabytku. 

Z uwagi na zły stan obiektu istnieje konieczność pilnego podjęcia prac 

i wykonania generalnego remontu chóru. Zarówno deski jak i konstrukcja wykonana 

z belek jest zniszczona przez robaki żerujące w drewnie. Obecna podłoga jest 

pozarywana i tak uszkodzona, że konieczna jest jej całkowita wymiana. Dotacja 

celowa dla Parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

w Damasławku umożliwi właściwe zachowanie zabytku. 

Uchwała powyższa podejmowana jest w oparciu o wniosek Zarządu Powiatu 

Wągrowieckiego. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia 

przez Powiat Wągrowiecki właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej 

zabytków, będących świadectwem historii naszego powiatu, ale także realizację zasad 

jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz Powiatu 

Wągrowieckiego podstawę do dysponowania środkami publicznymi. 

 

 


