
UCHWAŁA NR XLV/602/2018
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 3 Uchwały Nr XLI/554/2018  Rady Gminy 
Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. Woj. Kuj – Pom. 
z 2018 r. poz. 644) uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Wojciecha w Złotorii, ul. Pomorska 9, 87-
124 Złotoria, w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na remont 
konserwatorski kościoła w Złotorii obiektu wpisanego dnia 3 września 2003 r. do rejestru zabytków pod Nr A/ 
114/1-3.

§ 2. Tryb postępowania dotacji, sposób rozliczenia oraz sposób kontroli wykonanego zadania zostanie 
szczegółowo określony w umowie zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a Gminą Lubicz.

§ 3. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony 
w § 65 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie

Uchwała Nr XLI/554/2018 rady Gminy Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określania zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków (Dz. U. Woj. Kuj – Pom. z 2018 r. poz. 644) daje możliwość udzielenia dotacji na
zadania określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2017 r. poz. poz. 2187 z późn.zm.). Dnia 19 października 2017 r. wpłynął wniosek Ks. Mariana
Wróblewskiego Proboszcza Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Wojciecha w Złotorii, ul. Pomorska 9,
87-124 Złotoria, o udzielenie dotacji na wykonanie remontu konserwatorskiego kościoła w Złotorii przy
obiekcie zabytkowym wpisanym dnia 3 września 2003 r. do rejestru zabytków Nr A/114/1-3.

Podstawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Lubicz a Wnioskodawcą.
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