
UCHWAŁA Nr XV.156.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  

 p.w. św. Barbary w Radawnicy   
 

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz 

uchwały Nr XLV/460/14 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r.  poz. 3449) Rada 

Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Barbary w Radawnicy dotacji 

z budżetu Gminy Złotów na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich                    

lub robót budowlanych przy Kościele pomocniczym p.w. św. Stanisława Kostki w Radawnicy 

w kwocie 15.000,00 zł (słownie zł: piętnaście tysięcy 00/100). 

 

 

         § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

 

         § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XV.156.2016 Rady Gminy Złotów 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  

 p.w. św. Barbary w Radawnicy   

  

 

         W trybie określonym w uchwale Nr XLV/460/14 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 

2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada 

Gminy Złotów może udzielać dotacji każdemu podmiotowi będącemu właścicielem lub 

posiadaczem zabytku, a także podmiotowi, który do tego zabytku posiada tytuł prawny 

wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu 

albo stosunku zobowiązaniowego. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% 

nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. 

         W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane, otrzymuje również inne 

środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Złotów wraz z kwotami 

przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów 

koniecznych  na wykonanie tych prac lub robót.   

         Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Radawnicy jest właścicielem kościoła 

pomocniczego p.w. św. Stanisława Kostki w Radawnicy – KW Nr 4770 w Sądzie 

Rejonowym w Złotowie.   

         Kościół wpisany jest do rejestru zabytków –– nr rejestru 516/Wlkp/A, na podstawie 

decyzji z dnia 5 czerwca 2007 r. Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.  

         Właściciel zabytku dnia 29.09.2015 r. wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane polegające na naprawie zegara 

wieżowego oraz schodów drewnianych w kościele pomocniczym p.w. św. Barbary                       

w Radawnicy. Wniosek został przedstawiony do zaopiniowania właściwej Komisji Rady 

Gminy i uzyskał opinię pozytywną. 

         Beneficjent, Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Barbary w Radawnicy, oświadczył, że 

przewidywany koszt całkowity zadania wynosi 15.000,00 zł oraz, że na ten cel wykazany we 

wniosku nie otrzyma innych środków publicznych. 

         W budżecie Gminy Złotów na rok 2016 zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie 

15.000,00 zł (słownie zł: piętnaście tysięcy 00/100), z przeznaczeniem na dotację celową dla 

Parafii p.w. św. Barbary w Radawnicy na przeprowadzenie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub budowlanych.  

         Przyjęcie uchwały o udzieleniu dotacji, pozwoli Wójtowi Gminy Złotów                              

na rozdysponowanie utworzonej rezerwy celowej na cel, na jaki została utworzona oraz                  

na zawarcie umowy dotacji i przekazanie środków na wykonanie robót budowlanych.  

         Kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Złotów w 2016 r. wyniesie 15.000,00 zł                           

(słownie zł: piętnaście tysięcy 00/100) i nie przekroczy 100 % nakładów koniecznych na 

wykonanie prac objętych dotacją.   

 


