
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Bąkowicach 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 2022 r. 
poz. 559), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.1)), 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 pw. Św. Anny w Bąkowicach 
na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w Kościele parafialnym pw. Św. Anny 
w Bąkowicach, w kwocie 19 000,00 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. 954. 
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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 
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, na zasadach określonych w uchwale organu 
stanowiącego gminy. Na zebraniu wiejskim w dniu 11.01.2022 r. Rada Sołecka wsi Bąkowice podjęła 
uchwałę o zmianie przeznaczenia środków w funduszu sołeckim w wysokości 19 000,00 zł na rzecz dotacji 
inwestycyjnej na prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowego wyposażenia Kościoła Parafialnego 
pw. Św. Anny w Bąkowicach. Na sesji Rady Gminy w dniu 24.02.2022 r. została podjeta uchwała Nr 
XXIX/304/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r., gdzie środki te zostały ujętę w planie dotacji 
udzielanych z budżetu gminy na 2022 rok, w rozdziale - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Wobec 
powyższego w dniu 21.03.2022 r. wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny 
w Bąkowicach o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie ambony w Kościele 
parafialnym pw. Św. Anny w Bąkowicach. Zgodnie z § 6 ust. 5 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) możliwe jest udzielenie dotacji na 
prace interwencyjne wynikajace z zagrożenia zabytku, na podstawie nakazu nr ZR.5180.22.2019.KDN z 
dnia 19.08.2019 r. wydanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bez zachowania 
terminu składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok realizacji prac. Głównym celem prac 
jest zatrzymanie procesu destrukcji zabytku. 

Projektodawca: Wójt Gminy Świerczów 

Sporządziła: A. Paduch 
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