
UCHWAŁA NR XXXIII/333/22
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Św.Mikołaja bpa w Sadlnie z przeznaczeniem na realizowane w roku 2022 prace 

konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
/Dz. U. 2022, poz.840 ze zm. /, w związku z § 12 Uchwały Nr 247/XXXVI/2006 z dnia 29 czerwca 2006 rokuw 
sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych nie stanowiących własności gminy. 

Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizowane w roku 2022 prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Wierzbinek 
nie stanowiących jej własności: dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja bpa w Sadlnie z przeznaczeniem 
na ,,Odtworzenie sygnaturki nad zachodnią częścią dachu korpusu nawowego w kościele parafialnym 
rzymskokatolickim p.w. Św. Mikołaja bpa w Sadlnie wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-497/238". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Gemziak
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/333/22 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji 
celowej z budżetu Gminy Wierzbinek dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.Mikołaja bpa w Sadlnie 
z przeznaczeniem na realizowane w roku 2022 prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej 
wyłącznej własności.Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja bpa w Sadlnie zwrócił się 
o udzielenie dofinansowania na prace konserwatorskie, roboty budowlane i restauratorskie przy ,,Odtworzenie 
sygnaturki nad zachodnią częścią dachu korpusu nawowego w kościele parafialnym rzymskokatolickim p.w. Św. 
Mikołaja bpa w Sadlnie wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-497/238".Środki na powyższy cel 
pochodzą z budżetu Gminy Wierzbinek. 
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