UCHWAŁA NR XXXIII/234/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ
Wlkp. wpisanych do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 us.t 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z
2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) w zw. z § 2 i § 8 uchwały Nr III/9/2010 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie
Gminy Książ Wlkp. wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r.,
Nr 51 poz. 918 ), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu gminy Książ Wlkp. na:
1) ,,Renowację elewacji kościoła pw. św. Marcina biskupa w Mchach – etap I renowacja wieży
kościoła”, w kwocie 15.000,00 zł;
2) ,,Remont drewnianej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża św.
w Gogolewie” w kwocie 15.000,00 zł.
§ 2. Dotacja zostanie sfinansowana w całości ze środków budżetu gminy Książ Wlkp. w 2017 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały nr XXXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.z dnia 26 czerwca 2017r.
Na podstawie uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia
2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanym do
rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 51 poz. 918), właściciele i
zarządcy obiektów zabytkowych mogą starać się o dofinansowanie prac przy zabytku.
W 2016 roku zostały złożone wnioski przez parafię pw. św. Marcina biskupa w Mchach,
parafię pw. Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie oraz przez parafię pw. N.M.P. Niepokalanie
Poczętej w Włościejewkach o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Parafia pw. św. Marcina biskupa w Mchach ubiegała się o dotację na ,,Renowację elewacji
Kościoła pw. św. Marcina biskupa w Mchach – etap I renowacja wieży kościoła”. Parafia
Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie wnioskowała o ,,Remont drewnianej dzwonnicy przy
kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie”. Parafia pw. N.M.P.
Niepokalanie Poczętej we Włościejewkach wnioskowała o udzielenie dotacji na ,,Renowację
ołtarza głównego w kościele parafialnym". Pismem z dnia 9 czerwca 2017 r., (wpłynęło do tut.
Urzędu w dniu 13 czerwca) proboszcz parafi Włościejewki ks. Aandrzej Dolski, zrezygnował z
wsparcia finansowego na wnioskowane zadanie, wskazując jednocześnie, że dalej jest
zainteresowany otrzymaniem dotacji, jednkże na wykonanie schodów zewnętrznych w kościele pw.
Wniebowzięcia N.M.P i św. Mikołaja w Książu Wlkp., której też jest proboszczem. Wnioski
spełniły wymogi formalne określone w ww. uchwale.
Udzielone dotacje zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy
Ksiaż Wlkp. w 2017 roku. Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru jest zadaniem z zakresu administracji
publicznej. Zachowanie najcenniejszych zabytków architektury w gminie jest jednym z elementów
ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Z tych względów nie ma możliwości
alternatywnego w stosunku do proponowanej uchwały, środka umożliwiającego przez Gminę Książ
Wlkp. osiągnięcia zamierzonego celu.
Udzielenie dotacji wpłynie na poprawę stanu technicznego budynku oraz
na polepszenie walorów estetycznych. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest jak
najbardziej zasadne.
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