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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

Na podstawie 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.1)), 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 z późn. zm.2)), w związku z § 1 ust. 1 pkt 2 i § 7 ust. 3, 4 uchwały Nr 
XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania 
o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności 
gminy (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 457, zm. poz. 1667, zm. poz. 1950, zm. poz. 3007), Rada Gminy 
Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Udzielić dotacji z budżetu Gminy Świerczów dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Świerczowie na dofinansowanie robót restauratorskich witraży w Kościele p.w. 
Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu, w kwocie 9 000,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1378 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 782, 1378 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacja może być
udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, na zasadach określonych w
uchwale organu stanowiącego gminy. W dniu 30.09.2020 r. wpłynął wniosek Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie o udzielenie dotacji na
roboty restauratorskie witraży Kościele p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu. Witraże
wymagają renowacji, ponieważ ich aktualny stan poprzez brak szczelności, nie stanowi należytego
zabezpieczenia zabytku. W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Projektodawca: Wójt Gminy Świerczów
Sporządziła: A. Paduch
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