
UCHWAŁA  NR XLII/285 /2010
RADY  MIEJSKIEJ  W KSIĄŻU WLKP.

z dnia   17   maja 2010 roku

w  sprawie  udzielenia  dotacji  z  budżetu  Gminy  Książ  Wlkp.  na  wykonanie  prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym 
się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 81ust. 1  ustawy z dnia 
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 
z  późn.  zm.)  w  związku  z  §  2  i  §  8 Uchwały  Nr  XXIV/155/2008  Rady  Miejskiej 
w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy 
udzieleniu  i  rozliczaniu  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 Nr 222 poz. 3696)  Rada Miejska 
w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu gminy na;

-  wymianę  pokrycia  dachu kościoła  p.w. św. Antoniego Padewskiego w Książu 
Wlkp., w kwocie 15 000 zł., 

- kontynuację remontu dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Mikołaja 
w Książu Wlkp., w kwocie 10 000 zł.,

-  kontynuację  remontu  dachu  kościoła  p.w.  Św.  Marcina  Biskupa  w  Mchach, 
w kwocie 10 000 zł.

§  2. Dotacja  zostanie  sfinansowana  w  całości  ze  środków  budżetu  gminy 
w 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                     Przewodniczący
                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak



Uzasadnienie

do uchwały nr XLII/ 285/2010  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 maja 2010 r

Na  podstawie  uchwały  NR  XXIV/155/2008  Rady  Miejskiej  w  Książu  Wlkp.. 
z  dnia  29 września   2008 roku w sprawie zasad i  trybu postępowania przy udzielaniu 
i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku  znajdującym się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanym do rejestru zabytków 
(Dz.  Urz.  Woj.  Wlkp.  z  2007 r.,  Nr  169,  poz.  3696),  właściciele  i  zarządcy obiektów 
zabytkowych mogą starać się o dofinansowanie prac przy zabytku. 

W roku 2009 roku zostały złożone przez parafię;
1. p.w. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.
2. p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Mikołaja w Książu Wlkp.
3. p.w. Św. Marcina Biskupa w Mchach,
 wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków.  Wszystkie  z  nich  spełniały 
wymogi  formalne  i  podlegały  dalszemu  sprawdzeniu  pod  względem  zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa.

Z tego wnioski złożone przez parafię p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Mikołaja 
w Książu Wlkp. oraz parafię p.w. Św. Marcina Biskupa w Mchach dotyczą kontynuacji 
robót.

Realizacje inwestycji  planowane są na II, III i IV kwartał 2010 roku. Udzielona 
dotacja zostanie w całości sfinansowana ze środków budżetu gminy w 2010 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. 

Udzielenie  dotacji  wpłynie  na  poprawę  stanu  technicznego  budynku  oraz 
na polepszenie walorów estetycznych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

                                                                                                    Burmistrz

                                                                                         /-/ Teofil  Marciniak


